
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    2  
 

              
 
 
 
 
 
   
 

                                                 
  
  
  
  
  
  



 

 

2

2 

  
  

    

  

  
            

  

  

  

  

                                 

  

  

  

    

  

  

  
                              

  
 
 
  

 
 
 

  
  

   

  



אא 

 

3

3 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 



 

 

4

4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



אא 

 

5

5 

   ]باب اخللطة يف الزكاة[
اجــــتامع نــــصايب نــــوع نعــــم مــــالكني فــــأكثر فــــيام يوجــــب تــــزكيتهام عــــىل ملــــك  :اخللطــــة

, وصح ال جيمع بني مفرتق وال يفرق بـني جمتمـع خـشية الـصدقة; كخلطـة ثالثـة )1(واحد
  . ومائة, واملنصوص األخذ بام كانلكل أربعون, وافرتاق اثنني لكل شاة

ًمن باع إبال بعد احلول :  الوجوب, ورواية ابن شعبانحيمل احلديث عىل: اللخمي
را زكــــى زكــــاة العــــني عــــىل النــــدب, ورده ابــــن بــــشري بتحقــــق الــــنقض يف الفــــرع  ًبــــذهب فــــرا

ـــه يف الفـــار ملـــزوم لنقـــيض قـــصده; , وواحتاملـــه يف األصـــل نقـــض ابـــن عبـــد الـــسالم رده بأ
ه نفى الزكاة ويف اخللـيط عـني قـصده ًر ملزومـا لنقـيض قـصده;  يـرد بمنـع كونـه يف الفـا,أل

لعــني, أو يكــون لتنــاول روايــة ابــن شــعبان الفــار بعــدمها, حيــث يقــرص ثمنهــا عــن نــصاب ا
بأن من قصد سقوط احلج عنـه  واحتجاج اللخمي عىل محله عىل الندب, لقنية أو تقليلها

بصدقته ما ينفي استطاعته, أو سافر يف رمضان لسقوط صومه, أو أخـر صـالته ليـصليها 
, أو امـرأة لتحـيض فتـسقط; مل يعـاملوا بنقـيض قـصدهميف سفره ـه يف احلـج ,ً قـرصا  يـرد بأ

تكليـــف مـــا ال يطـــاق, وبـــأن الـــسفر والتـــأخري غـــري منهـــي عـــنهام والتفريـــق واالجـــتامع هنـــي 
  .عنهام, وتعبريه بالندب دون الكراهة متعقب

                                     
أخـرج بــه إذا مل ) نــصايب: (تــصيريه اجلـنس للخلطــة مـا ذكـر صــحيح قولـه) اجـتامع(: قولــه: َّالرصـاع قـال )1(

أخـــرج بـــه اخللطـــة يف غـــري ) نـــوع نعـــم: (كـــون خلطـــة رشعيـــة قولـــهيكـــن نـــصابا فـــيهام أو يف أحـــدمها فـــال ي
ـــضاالـــنعم وأخـــرج بـــه  :  وال يعـــرتض عليـــه يف قولـــه,ظـــاهر) مـــالكني فـــأكثر: ( اخللطـــة يف نـــوعني قولـــهًأ

عــــىل ملــــك ( االجــــتامع فــــيام يوجــــب التزكيــــة : أي;إلــــخ يتعلــــق بــــاجتامع) فــــيام يوجــــب: (قولــــه) فــــأكثر(
ن مــــن الغــــنم فــــاالجتامع يف هــــذين النــــصابني مــــن نــــوع الغــــنم يف  فــــإذا كــــان لكــــل واحــــد أربعــــو,)واحــــد

 ;األشـــياء املوجبـــة للخلطـــة مـــن راع ومـــاء وغـــري ذلـــك موجـــب للتزكيـــة يف املجمـــوع عـــىل ملـــك واحـــد
  . فإنه ال يوجب خاصية اخللطة,فتكون شاة عليهام وأخرج بذلك االجتامع يف غري ما ذكرنا

 وهـو الظـاهر مـن قـصده لـذكره النـصاب يف ملـك كـل مـن , إن عـرف عـىل املـشهورطَّالـشيخ  :)فإن قلت(
 فـإهنام ليـسا بخليطـني ,اًاملالكني فألي يشء مل يذكر أهلية الزكاة عىل املـشهور كـام إذا كـان أحـدمها عبـد

 ألن اخللطـــة ;وغـــري ذلـــك مـــن املـــسائل املختلـــف فيهـــا فتخصيـــصه مـــسألة دون غريهـــا مل يظهـــر وجهـــه
  .ري النصاب وال تصدق يف غ,الرشعية ال تطلق
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 حــاهلام املعتــرب: ًويثبــت الفــرار بالقرينــة والقــرب عــىل املــشهور, خالفــا لقــول القــايض
عنـد جمـيء الـساعي, إال بأمـارة تقـوي التهمــة, وصـوبه اللخمـي وفـرسها برجـوعهام قــرب 

  .يف القرب املوجب هتمتهام مخسة, وميض الساعي ملا كانا عليه
  .ًمن شهرين معترب ما مل يقرب جدااختالطهام ألقل : ابن القاسم

  .أقله شهر وما لدونه لغو: ن حبيباب
  .اما مل يقرب جدأقل من شهر معترب : حممد

  .ًيف كون موجب التهمة شهرين ونحومها أو شهرا ثالث الروايات دونه: ابن بشري
  . حيلف املتهم:ثالثهاواإلحالف عند اإلشكال كيمني التهمة 

ا, وإن شــــك فيــــه محــــال عــــىل ال يؤخــــذا بنقــــيض حــــاهلام إال أن يتــــيقن فرارمهــــ: البــــاجي
  .ظاهرمها

  .إن اهتم أحلف وإال فال: القايض
مــن قــال فــيام بيــده : ًو أخــذ ابــن عبــد الــسالم عــدم اإلحــالف وإن كــان مــتهام مــن قوهلــا

ه يف العني أمني;قراض, أو وديعة, أو مديان, أو مل حيل احلول مل حيلف   . يرد بأ
عــــــي بــــــإذهنام, ورشط تعــــــدده ;مخــــــسة:  البــــــاجي:وموجبهــــــا           االجــــــتامع يف منفعــــــة الرا

  .احلاجة إليه
ُقلــت عــن ابــن حبيــب وابــن القاســم تعــددهم متعــاونني كواحــد  َّالــشيخ  ظــاهر نقــل:ُ

  .خالفه; ألن التعاون أعم من احلاجة إليه
ًومنفعــة الفحــل بملكهــام إيــاه أو رضبــه يف الكــل, ومل يــذكر يف تعــدده رشطــا, ورشط 

  .ابن بشري فيه كالراعي
  .املاء:  وقيل,قيل الرشاء: ومنفعة الدلو, الباجي
, للقائلــة: ً منفعتــه مــشاعا بيــنهام حيــث جتتمــع للمبيــت, وقيــلومنفعــة املــراح بملكهــام

ه عياض للقابيس, واألول أليب عمرانو   .عزا
  .وخامسها املبيت: الباجي
حقيقــة املــراح املبيــت وجعلــه فيهــا مــرة نفــسه ومــرة غــريه, وجعــل اللخمــي : عيــاض

  ).املراح(بدل ) املرسح(اخلامس احلالب وأسقط املبيت, ونقل عن القايض 
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  . املعترب منها أربعةويف
  .اجلل: ابن القاسم وأشهب

  .الراعي: القايض عن ابن حبيب
  .لراعي واملرعى الستلزامها الفحلالذي له عندنا ا: الباجي
  .ٍاحد إن استقل كل منهام بالوجوباثنان منها أثرها حكم مالك و: األهبري

ْبن وهباكتفى ا: ابن زرقون   .يف النصاب ببلوغه جمموع حظهام َ
ُاملاجـــشونً أثـــر خللطـــة عبـــد أو ذمـــي, خالفـــا البـــن وال  اللخمـــي املقـــرص عـــن فألزمـــه ِ

 ورده ابن بشري بمراعاة اخلالف يف خطاب الكافر وتزكية ما بيـد العبـد ,احلول والنصاب
  .عليه أو عىل سيده

يد اجلميــع وفــض  وقــال ابــن كنانــة يزكــي الــس,وخلطــة العبــد ســيده ورشكتــه كــأجنبي
رجــع مالــك عــن : ويف اعتبــار الــوقص غــري مــؤثر روايتــان; لقوهلــا ,مــا وجــب عــىل نــصبهام

  .تساوي ذي تسعة مع ذي مخسة إىل ترادمها يف الشاتني
  .ًإن أثر اعترب اتفاقا; كتسعة مع ستة: اللخمي

قـــال البـــاجي عـــن أشـــهب, وابـــن ويف الرجـــوع بمثـــل املـــأخوذ إن كـــان شـــاة أو قيمتـــه ن
  .القاسم
ه سلف أو استهال: لقا   .كبناء عىل أ

ًوإن كان جزاء فقيمته اتفاقا منهام, وشاذ ابن احلاجب: قال , ال جـزء عـىل املـشهور: ً
ْبن رشدنقله او لـيس ملـن أخـذت منـه حقـة عـنهام : وابن شـاس ال أعرفـه, إال قـول أشـهب ُ

لــه أن يعطيــه جــزاء منهــا مل أعبــه وال يؤخــذ منــه; : أخــذ خليطــه بجــزء مــن حقــة, ومــن قــال
ــه مل جيــزم بــه بــل جــزم  ويف كــون ,لــه خيــار املــأخوذ منــه ال لزومــه بنقيــضه, ســلمناه مدلوأل

عـــىل أصـــل  َّالـــشيخالقيمـــة يـــوم األخـــذ أو القـــضاء نقـــل البـــاجي عـــن ابـــن القاســـم, وختـــريج 
  .أشهب

ُقلــــت  وقــــول , مل يــــذكر البــــاجي عــــن أشــــهب إال قولــــه باملثــــل يف الــــشاة ال يف جزئهــــا:ُ
, وكذا نقله التونـيس, "مل أعبه"وله يف اجلزاء القيمة يوم القضاء; إنام خرجه عىل ق: َّالشيخ

ًفإن أخذ من غري نصاب أو منه وحظ كل قارص عن نـصاب قـارصا غـصبا فـال تـراد, وإن  ً
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دا, ويف ترادمهــا عــىل عــدد نعمهــام أو مــالكيهام املــشهور, وقــول اللخمــي خيتلــف : تــأول تــرا
  .يف ذلك

ُقلت  عىل قـول ابـن القاسـم يف ريدخمرج, فلعله ي غالب قوله خيتلف فيام أحد قوليه :ُ
ــصاف ــه مــنهام أ ا, فلــو أخــذ ًتلــف دينــار مــن مائــة لرجــل ودينــار آلخــر جهــل ملــن التــالف; أ

  .شاتني فالثانية ظلم
دا يف نــصفي قيمــتهام: َســحنون إن مل جتــز :  الــصقيل: ثــم قــال يف الدنيــة,إن تفاضــلتا تــرا

دا األفضل, إال أن تكون شاة حلم ففي وسط   .الدنية ترا
لـــو أخـــذ مـــن أربعـــني ألربعـــة بالـــسواء شـــاتني مـــن غـــنم :  عيـــسى ابـــن القاســـموســـمع

  .رجلني, فنصف شاة كل منهام مظلمة عليه ورجعا عىل صاحبيهام بربعي شاة يقتسامهنا
ْبـــن رشـــدا  فعـــىل ســـامع ;لـــو كانـــت قيمـــة إحـــدامها درمهـــني وقيمـــة األخـــرى ضـــعفهام: ُ

أربـاع درهــم, يبقــى لــذي درمهــني عيـسى يــرتادون يف نــصفيهام, جيــب عـىل كــل واحــد ثالثــة 
 وعـىل سـامع حييـى نـصفها مظلمـة , درهم وربع, وذلك ما عـىل البـاقييربع درهم ولآلخر

بيـــنهام, عـــىل ذي درمهـــني نـــصف درهـــم, ونـــصف يبقـــى درهـــم ونـــصف, عليـــه يف نـــصفيهام 
املعتــرب كونــه زكــاة ثالثــة أربــاع درهــم, يبقــى عليــه ربــع يدفعــه مــع مــا عــىل اآلخــرين لــذي 

  .ةاألربع
ُقلت ه مل يتعـرض يف سـامع حييـى لنـصف املظلمـة بحـال وغـرم ذي الـدرمهني :ُ  يرد بأ

 وإن قـرص حـظ أحـدمها وقـصد غـصب مـا زاد , ولو لزمه لـزم البـاقيني,منه ما لآلخر ظلم
  . إن أخذ من غري ربه رجع به عليه والواجب,عىل الواجب فال تراد

ع عـىل صـاحبه بقيمتهـا, ولـو لو أخذ مـن سـبعني شـاة مـن ذي الثالثـني رجـ: اللخمي
أخـــذ منـــه شـــاتني رجـــع بواحـــدة, ومـــنهام إن كانـــت املـــأخوذة مـــن األربعـــني ال جتـــزئ ومـــن 

  وإن تــأول ففــي,الثالثــني جتــزئ فأخــذها قبــل أخــذها مــن األربعــني; رجــع عليــه وإال فــال
  .ترادمها كلام أخذ أوما زاد طرق

 بأحـدمها مـن نعــم ذي لثــاينوخـص الـصقيل ا َعبـد احلكــمقـوال حممــد وابـن : اللخمـي
  .النصاب

ُاملاجـــــــشون والبـــــــن , إن أخـــــــذا ممـــــــن قـــــــرص حظـــــــه هلـــــــا:ثالثهـــــــا: ابـــــــن حـــــــارث               وابـــــــن  ِ
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  .َعبد احلكم
ًلو كان ألحدمها مائة وعرشة وخلليطـه إحـدى عـرشة وأخـذ شـاتني تـأوال :  اللخمي

, ومــن األقــل أو تراجعــا فــيهام وتعــديا مــن األكثــر أو مــنهام, وشــاة األكثــر جتزئــه فــال رجــوع
  .منهام وشاة األكثر ال جتزئ رجع عليه, فإن مل جتزئا مل يرجع وعىل األكثر زكاته

ُقلــــت عبــــد  كــــام اعتــــرب مــــا جيــــزئ يف التعــــدي فكــــذا يف التــــأول, وعــــىل املــــشهور وابــــن :ُ
لو أخذ بنت لبون من اثنني وثالثني وأربعة ترادمها إياها أو قيمة مـا بـني الـسنني, : َاحلكم

لخمــي تنــصيف مــا زاد مــن تنــصيف ديــة مــن رجعــت بينــة زنــاه وشــهيدا إحــصانه وخــرج ال
عىل البينتني, ورده ابن بشري بـأن موجـب احلكـم يف الزكـاة العـدد وقـد تفـاوت, ويف القتـل 

  .الزنا واإلحصان وقد تساويا
والــرشيكان كــاخلليطني وال تــراد بيــنهام, وخرجــه اللخمــي مــن عــدم زكــاة الــوقص; 

ًتـصري فـضل األحـظ لغـوا فتـساويا يف  ًام أثالثـا; ألن عـدم زكـاة الـوقصكامئة وعرشين بينه
املخـــرج عنـــه, وفـــضل األحـــظ اآلخـــر يف املـــأخوذ بثلـــث فريجـــع بنـــصفه, ويـــرد بـــأن ذلـــك 
ًحالــــة االنفــــراد والــــرشكة أثــــرت كــــون األربعــــني املخــــرج عنهــــا مبهمــــة فهــــي بيــــنهام أثالثــــا 

يف حظــيهام يوجــب أن األربعــني كهالكهــا, وجيــاب بــأن إلغــاء الــوقص ورشطيــة النــصاب 
ًاملأخوذ عنها مبهمة فيام ليس وقصا من حظيهام ال مطلقا, بخالف اهلالك  واملطلق قبل ,ً

 ويف بقــاء حولــه عــىل حالــه قبــل ,اعي رشيــك فــيام أصــدق مــن نعــم معينــةالبنــاء وجمــيء الــس
رين,  يــستقبل, للخمــي عــن املــذهب مــع ابــن بــشري عــن أكثــر املتــأخ:ثالثهــاالعقــد أو منــه, 

  .وأشهب َسحنونوالصقيل عن حممد عن ابن القاسم عن مالك, وعن حممد مع 
لـــو كـــان ثامنـــني شـــاة والطـــالق حلـــول مـــن العقـــد وأتـــى الـــساعي وقـــد قـــسام : اللخمـــي

بالسواء أخذ منها شاة, ويف أخذه شاة منه قوالن عىل بقـاء حولـه واسـتئنافه, ولـو كـان هلـا 
يف الثــاين, ولــو صــار لــه أحــد وأربعــون أخــذه حــول قبــل نكاحــه أخــذه بــشاة فقــط لنقــصها 

 :ثالثهــابــشاتني, ولــو وجــدمها رشيكــني ففــي وجــوب شــاة علــيهام أو نــصفها عليهــا فقــط, 
ُاملاجـشونشاة عليها فقط; بناء عىل بقاء حوله وعىل استقباله مع التخريج عىل قـول ابـن  ِ 

ه ولـو كـان هلـا حـول بتأثري خلطة غري ذي حول يف إسقاط منابه وعىل استقباله ولغـو تـأثري
قبل نكاحه, ففي وجوب شـاتني علـيهام أو شـاة عليـه وعليهـا نـصف شـاة وعـرش ثمنهـا أو 
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 شــاة عليهــا بنــاء عــىل بقــاء حولــه ولغــو التــأثري, وعــىل بقــاء :رابعهــانــصف شــاة عليهــا فقــط, 
ذه حوله والتأثري, وعىل استقباله والتأثري وعليه ولغو التأثري, ولو كانت اثنني وثامنني أخـ

  .بشاة ألول عامه وللثاين شاة عنهام
ُقلت   . هذا عىل بقاء حوله, وعىل استقباله جيري ما تقدم من لغو التأثري واعتباره:ُ

 ولــو ,إن وقــع الطــالق قــرب جمــيء الــساعي; زكيــت عــىل حكــم االفــرتاق: اللخمــي
ا وجــدمها مل يقــسام لعــدم التهمــة, وتقــرر مــن اجــتامعهام يف موجــب اخللطــة وإن طــال أمرهــ

  .بعد الطالق ووجدمها مل يقسام فرشيكان, وقسمهام حني قدومه لغو
ُقلت  يف األولني نظر; للزومهام اسـتئناف احلـول, وأن ال يكـون لـه مـن غلتهـا يشء, :ُ

  .خالف املشهور فيهام
ويف أن خلــيط , لــو نــزل الــساعي قبــل قــسمتهام أو بعــد وقــد ختالطــا فخليطــان: وفيهــا

  .كل طرف بام خالطه به فقط طريقاناخلليط خليط أو الوسط خليط 
ْبـــن رشـــداللخمـــي وا  :رابعهـــا للوســـط حكـــم األول ولكـــل طـــرف الثـــاين, و:ثالثهـــا: ُ

ْبن رشدالوسط كذلك وكل طرف خمالطه بكل ماله ال ِّمطرفعن ابن حبيب مع رواية  ُ َُ ,
ُاملاجـــشونوقـــول ابـــن  ّالعتبـــي عـــنهام, و َّالـــشيخمعـــه أخـــرى, و َســـحنونمـــرة و ِ ِ ْ عـــن بعـــض ُ

  .ملرصينيا
 الوسـط خلـيط كـل مـنهام بكـل مالـه وكـل طـرف كـذلك وال خلطـة :ثالثهـا: ابن بشري

  . الوسط كذلك وكل طرف بام خالطه به فقط فاجلميع ستة:رابعهابينهام, و
ْبـــن رشـــدا لـــو خـــالط ذو إبـــل عـــرشين بكـــل عـــرشة مثلهـــا; لوجـــب عـــىل األول بنـــت : ُ

كـذلك, وعـىل الثالـث الوسـط كـاألول لبون عىل كل طرف ربعهـا, وعـىل الثـاين ثـامن شـياه 
  .وكل طرف كالثاين, وعىل الرابع الوسط كاألول وعىل كل طرف ثلث بنت خماض

ُقلــت  وعــىل الــسادس عــىل الوســط ثلثــا بنــت خمــاض وعــىل كــل طــرف شــاتان, وعــىل :ُ
  .اخلامس الوسط كذلك, وعىل كل طرف ثلث بنت خماض

الد, فـــإن خـــالط ذو أربعـــني ذا جيمـــع عـــىل الرجـــل مـــا افـــرتق مـــن ماشـــيته بـــالب: وفيهـــا
  .أربعني له ببلد آخر مثلها أديا شاة ثلثها عىل ذي األربعني

ْبن رشدا ُشـيوخ فتحتمل قول ابن حبيـب, ومحلهـا ,إنام فيها هذه ال خليط خليط: ُ نا ُ



אא 

 

11

11 

عىل قول بعض املرصيني, وجيري يف املسألة عىل الثاين شـاة عـىل ذي األكثـر ونـصف عـىل 
  .صف شاة عليه وعىل ذي األكثر ثلثا شاةاآلخر وعىل الثالث ن

ُقلت  وقـول , كذا ذكر اللخمـي, وزاد البـاجي مـن إلغـاء الـوقص شـاة بيـنهام نـصفني:ُ
لـــو خـــالط بعـــرشة مثلهـــا وبخمـــسة عـــرش ذا عـــرشة وانفـــرد بعـــرشة; أدى شـــاتني : اللخمـــي

: قولـه و, وإضـافة مـا انفـرد بـه لألكثـر,وثالثة أمخاس بنت خماض وسبعيها بنـاء عـىل الثـاين
ألن كــــل ملكــــه مخــــسة وثالثــــون فيهــــا بنــــت خمــــاض ينــــوب العــــرشة املنفــــردة ســــبعاها يــــرد 

  .ًبملزومية احلكم يف عرشة خلطة ذي العرشة بزكاهتا باإلبل والغنم معا ومها متنافيان
وجمـــيء الـــساعي إن كـــان رشط وجـــوب, ويف كونـــه كـــل املـــذهب أو مـــشهوره طـــرق 

  .األكثر األول
ن هـــــا بعـــــد احلـــــول قبـــــل جمـــــيء الـــــساعي قـــــول حممـــــد وابـــــيف إجـــــزاء إخراج: اللخمـــــي

َّالقصار ُ.  
قـــوالن لنقلـــه مـــن قـــال للمـــصدق أديـــت صـــدقة مـــايل صـــدق, وإن كـــان : ابـــن حـــارث

  .ًن ذو املاشية عدال وابن القاسماإلمام غري عدل, وإال فقوال أشهب إن كا
  .يف كونه رشط وجوب أو أداء قوال املشهور والشاذ: ابن بشري

ُقلــت  وعليــه لــو مــات قبلــه أو ,املــشهور اشــرتاط جميئــه إن كــان: بــن احلاجــب وقــول ا:ُ
أوىص هبـــا أو أخرجهـــا مل جتـــب ومل تبـــد ومل جتزئـــه كـــابن حـــارث واللخمـــي; لداللـــة ظـــاهر 
لفظــه عــىل إجــزاء إخراجهــا قبــل جميئــه عــىل الــشاذ, وال يثبــت إجــزاء عــىل رشطــه يف األداء; 

التقــديم إن أوىص هبــا عــىل الــشاذ وهــو ألن مــا فعــل قبــل رشط أدائــه لغــو وظــاهره ثبــوت 
ٌوهــــم; ألن التقــــديم مــــن الثلـــــث والثابــــت عــــىل الــــشاذ الوجـــــوب مــــن رأس املــــال, وعـــــىل 
املشهور لو مر به الـساعي وغنمـه دون نـصاب فرجـع فوجـدها بلغتـه بـوالدة ففـي سـقوط 

  .ًقائال ما أدري وجه قول مالك َعبد احلكمزكاهتا رواية حممد, وروى اللخمي مع ابن 
ُقلت ه كوجودي:ُ   . هو كونه كحكم حاكم بعدمي واملشهور أ

ًولـــو ضـــل بعـــض النـــصاب بعـــد حولـــه فمـــر بـــه الـــساعي ناقـــصا ثـــم وجـــد بعـــده; ففـــي 
ـس منـه, واملرجـو زكاته وانتقـال حولـه ليومئـذ ال ينتظـر الـساعي يف احلـول الثـاين, أو إن أ

ة; فـال زكـاة البـن القاسـم  املرجـو عـىل حولـه وامليئـوس منـه فائـد:ثالثهـا, عىل حوله األول
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ْبن رشدوحممد وا ُ.  
حوزهــا بعــد احلــول قبــل جمــيء  لرهبــا األكــل منهــا والبيــع واهلبــة بــرشط: وروى حممــد

را فيحسب   .ًالساعي إن مل يرد فرا
ويف كون ما هلك إثر عدها قبل أخذ زكاهتا كهالكها قبله ولزوم أخـذ مـا وجـب ممـا 

ته يف اجلميــــع أليب عمـــــران مـــــع اللخمـــــي  الـــــساعي رشيــــك فـــــيام بقـــــي كـــــرشك:ثالثهـــــابقــــي, 
 ولـو تغـري ,والصقيل, ونقله وخترجيه من تلف بعض نصاب العني بعد حوله قبل التمكن

شــطرها املعــدود بــنقص أو نــامء قبــل عــد البــاقي; ففــي البنــاء عــىل عــدة األوىل أو مالــه قــوال 
  .كثر لغواملتأخرين, وخرب رهبا عن قدرها إن مل يصدقه ساعيه لغو, وإال فطرق األ

إال يف الـــسبق فكعـــدها; لتعلـــق واجبـــه بذمتـــه فالزيـــادة والـــنقص يف حـــول : اللخمـــي
نأخــذ منهــا شــاتني فأصــبح وقــد ولــدت; أن ال : ينبغــي إن نــزل وهــي مائتــان, فقــال, وثــان

  .  ألهنا ولدت يف العام الثاين;يأخذ غريمها
مكن, ويف إن صــدقه; ففــي الــنقص كــام لــو ضــاع جــزء مــن العــني قبــل الــت: ابــن بــشري

  .الزيادة طريقان ما صدقه فيه, وقوالن
وقــول ابــن عبــد الــسالم عــىل تــصديقه نقــصها بذبحــه غــري فــار كموهتــا ال أعرفــه, إنــام 
ذكـــر ابـــن بـــشري نقـــصها بـــاملوت وشـــبهه بـــضياع جـــزء العـــني, وإنـــام ســـوى بيـــنهام حممـــد بعـــد 

  .احلول قبل جميء الساعي كنصها
ريه ويــضمن زكــاة مــا قبلــه, فــإن فــر بــأكثر ممــا والفــار منــه يؤخــذ بزكــاة عــام بلوغــه كغــ

  .مل يصدق يف نقصه لغري عام بلوغهوجد له 
 وإن فر بأقل ففي أخذه لكل عام بعدده إن ثبت ببينـة, أو مـا وجـد ,اتفاقا: ابن بشري

ًلـــه مـــسقطا مـــن كـــل عـــام زكـــاة مـــا قبلـــه نقـــال البـــاجي عـــن كـــل أصـــحابنا إال أشـــهب جعلـــه 
, و مل تكن بينة صدق يف عدم زيادهتا عىل مـا بـه فـر عـام فـركمتخلف عنه, وعىل املشهور ل

ْبــن رشــدمــع اللخمــي عــن ابــن القاســم وا َســحنونيف تــصديقه يف غــريه نقــال البــاجي عــن و ُ 
ُاملاجــشونعنــه مــع اللخمــي عــن ابــن حبيــب, والبــاجي عــن ابــن  َّالــشيخوابــن حــارث, و ِ 

تـزل أربعـني إىل عامنـا; فالبـن مل : ًفلو هرب بـأربعني فوجـدت بعـد أعـوام ألفـا, فقـال: قال
ُاملاجشونحبيب عن ابن  ال يـصدق ويؤخـذ لـسائر األعـوام عـىل مـا : وغريه من أصحابنا ِ
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  .هي اآلن
  .األول عام يصدق فيه, كذا يف املجموعة وكتاب حممد: ابن زرقون

ُقلــت مـــه» ســائر« ال تعقــب فيــه; ألن لفظــة :ُ  ويف ,تفهمــه, وإال كــان يقــول لكــل أعوا
ْبــن رشــدآلخر أو بــاألول نقــال ااالبتــداء بــا ُاملاجــشونعــن حممــد عــن ابــن  ُ مــرة,  َســحنونو ِ

َأصــبغو ْ ّالعتبــي  وروايتــه عــن ابــن القاســم, والبــاجي عــن روايــة ابــن حبيــب وَ ِ ْ  َســحنونعــن ُ
  .مع سامع عيسى ابن القاسم واللخمي عنه

 ســقوط  يف زكــاة مــا بعــدهاملــشهور االبتــداء بــاألول, وعليــه يــؤثر املــأخوذ:  ابــن بــشري
 ورشط تـــأثريه كونـــه مـــن نـــوع مـــا بعـــده, فلـــو فـــر ثـــالث ســـنني وغنمـــه : يريـــد;قـــدر أو ســـن

بعة وهي من أوهلا حسا أو حكام ألـف, فعـىل قـول أشـهب زكـاة  ًأربعون ببينة وجاء يف الرا ً
عامــه اآلخــر عــرش وكــل عــام غــريه تــسع, وعــىل املــشهور واالبتــداء لآلخــر ثــالث عــرشة, 

بعـة, وسـمعه وعىل االبتداء لألول سمع  عيسى ابـن القاسـم شـاة لـثالث سـنني وتـسع للرا
ـــض بعـــة أربعـــون عليـــه للـــثالث تـــسع ًأ ا فـــيمن فـــر ثـــالث ســـنني وهـــي فيهـــا ثالثامئـــة ويف الرا
ب   .عة شاةوللرا

ْبــــن رشــــدالــــصقيل وا وذ وعــــدم كــــرسه األربعــــني بــــه كــــرسه األلــــف يف األوىل باملــــأخ: ُ
  .تناقض
ْبن رشدا   .ال يشء يف األربعني هلذه السنة: والقياس قوله يف كتاب حممد: ُ

ُقلـت ـه بــاآلخر  لـوال نـص ابـن القاسـم عـىل ابتدائــه بـاألول فـيهام كانـت ال:ُ ثانيـة عـىل أ
  .وال تناقض

َأصــــبغفقــــال أشــــهب و. لــــو فــــر بــــأربعني مخــــس ســــنني: اللخمــــي ْ عليــــه مخــــس, وابــــن : َ
اء وهــي ألــف يف لــو فــر بــأربعني أربعــة أعــوام ببينــه وجــ, وشــاة البتدائــه بــأول عــام: القاســم

َأصـبغاخلامس بفائدة, فعىل االبتداء باألول عليه شاة فقط, وعىل قول عبد امللك و ْ  عليـه َ
ْبــن رشــدقيــد ا, وعــرش لآلخــر وأربــع يف ذمتــه قــول ابــن القاســم يف األوىل بأهنــا لــو كملــت  ُ

بعة ببينة سقطت زكاة األلف فيها لنقص ما بيده عن نصاب   .ًألفا بفائدة أثناء الرا
نقـــل ابـــن عبـــد الـــسالم تـــصديق التائـــب دون مـــن قـــدر , والقـــدرة عليـــه كتوبتـــه: اوفيهـــ

عليه ال أعرفه إال يف عقوبة شاهد الزور والزنديق, واملال أشد من العقوبة لسقوط احلد 
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  .بالشبهة دونه
مـــا ملجيئـــه وإجلائـــه إيـــاه, ,و ختلـــف الـــساعي يف إجازتـــه تأخريهـــا  ال :ثالثهـــاً ولـــو أعوا

نقلـه عـن , وإن أتاه الساعي بعد إخراجهـا لتخلفـه أجـزأه: خمي مع نقلهينتظر; لرواية الل
  .ًال جيزئه, واختياره حمتجا بأن الساعي وكيل: عبد امللك
ُقلـــت مـــن ختلـــف ســـاعيه انتظـــره, وكـــذا إن حـــل حولـــه بعـــد :  يف النـــوادر روى حممـــد:ُ

ذه انتظـره, ًنزوله بيسري إن كان اإلمام عدال وإال أخرج حلوله إن خفي له, وإن خاف أخـ
  .وال يضمن زكاة مدة ختلفه وال نقصها ولو بذبح أو بيع

را: الباجي   .عىل أن جميئه غري رشط يضمن ما أكل: اللخمي. ًما مل يرد فرا
والقيــــاس إن ختلــــف عــــن مخــــس مــــن اإلبــــل مخــــس ســــنني فــــضاعت أن يــــضمن : قــــال

لعــام جميئــه بــام ًزكاهتــا, وعــىل التــأخري يف أخــذه ملــا هــي فيــه نــصاب مــستمرا يف ســني ختلفــه 
ًوجــد بيــده مــسقطا مــن كــل عــام زكــاة مــا قبلــه إن كــان املــأخوذ مــن نوعهــا, أو بــام بيــده فيهــا 
ًمصدقا فيه مسقطا منه كذلك قوالن; هلا مع األكثر, واملـشهور واللخمـي مـع عبـد امللـك  ً

  .عمل والقياس واالبتداء بأول عاملل
ًة أو بــدل; ففــي عــده كــامال  فلــو ختلــف عــن دون نــصاب فــتم بــوالد,ًاتفاقــا: اللخمــي

نـاء عـىل ًمن يوم ختلفه أو كامله مصدقا رهبا يف وقته قوال أشهب وابن القاسم مع مالك, ب
ً ولـو كمـل بفائـدة; فالثـاين اتفاقـا, وعليـه لـو ختلـف عـن نـصاب ,أن سني ختلفه كـسنة أو ال

ًثـــم كمـــل; فكـــام مـــر يف الـــصورتني خالفـــا ووفاقـــا, والقـــوالن  ثـــم نقـــص القاســـم هنـــا البـــن ً
إن كانـت تزكـى قبـل ذلـك إال أن  ً لعـل حممـدا عنـى هبـا:َّالـشيخ وقـول ,وحممد مع اللخمي

  .الساعي غاب عنها وهي أقل من نصاب, بعيد ولذا مل يذكره اللخمي
ولــو ختلــف عــن مخــس وعــرشين مــن اإلبــل مخــس ســنني; ففــي وجــوب بنــت خمــاض 

 إن :ثالثهــا فخمــس منهــا, ًوســت عــرشة شــاة مطلقــا, أو إن كانــت فيهــا بنــت خمــاض, وإال
 ولـو وجـدها جذعـة وتلفهـا مـنهم , للمساكني فهي هلـم يأخـذها الـساعيكانت هبا وعزهلا

 وإن أبقاهــا لنفــسه فخمــس بنــات خمــاض البــن القاســم وعبــد امللــك ,وبــاقي ســنيه بــالغنم
بعـة فـأربع منهـا وأربـع شـياه وإن مل يبقهـا لنفـسه, :  قال.واللخمي ولو صـارت فيهـا يف الرا

  . فخمس منهاوإال
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  .إن ختلف عن مخس إبل مخس سنني أخذه بخمس شياه: وفيها
إن ختلــف عــن : روى حممــد, وًولــو كــان يبيــع لــذلك بعــريا منهــا: زاد حممــد يف روايتــه

  .ًأربعني جفرة أو تيسا سنني; فإنام عليه شاة وال حجة للساعي أن زكاهتا من غريها
ُقلـت  جلــواز ;أن بقاءهــا ينقلهــا عــن ســنها ألهنــا مــن نوعهــا وال يستــشكل تــصويرها بـ:ُ

غــنم جتــر بنــصاب عــني;   ولــو بــاع مــن ختلــف عنــه ســاعيه ســنني,بــدهلا كــل عــام بأصــغر منهــا
مــن كــل عــام زكــاة مــا قبلــه مــا مل  ًففــي زكاتــه لعــام أو لكــل عــام تزكــى لــه لــو بقيــت مــسقطا

  .تنقص عن نصاب
مــن ختلــف ســاعيه : عــن القــرينني وحممــد, وســمع أبــو زيــد ابــن القاســم َّالــشيخ نقــل 

أدينــــا :  وروى اللخمــــي إن قــــدر عــــىل خــــوارج بعــــد ســــنني, فقــــالوا,فــــأوىص بزكاتــــه مل تبــــد
  .زكاهتا; صدقوا إن مل يكن تغلبهم المتناع أدائها

  .إن غلبوا عىل بلد ثم قدر عليهم أخذوا بزكاة ما تقدم: وفيها
  .إن قالوا أديناها تركوا إال عام ظهورهم: أشهب

  .ها لعام الظهور بعد حوهلا صدقواقالوا أديناإن : ابن عبدوس عنه
ه لغـري : وبه فرسها األكثر, وقال فضل: عياض , وعليه محل لفظها وعزا ال يصدقوا

  .أشهب
  . إن غلبوا عىل بلد وأخذوا زكاة الناس واجلزية أجزأهتم: وفيها

  .روى حممد واملتغلبون كاخلوارج: الصقيل
ُقلـــت ْبـــن رشـــد ولـــذا قـــال ا:ُ  ذي أربعـــني شـــاة عـــرشة حتـــت كـــل أمـــري يف َســـحنونعـــن  ُ
ــدلس و ً ومـــرص والعــراق إن كـــانوا عـــدوال أخـــربهم وأتــى كـــال مـــنهم بـــشاة )1(َّإفريقيـــةباأل ً

ه   .لألمري ربعها, فإن أخذه كل منهم بربع قيمتها أجزأ
   .إن طاع هبا خلارجي أجزأته: عن ابن عبدوس عن أشهب َّالشيخ

                                     
 اسم لبالد واسعة ومملكـة كبـرية قبالـة جزيـرة صـقلية, وينتهـي آخرهـا إىل قبالـة جزيـرة :َّإفريقية )1(

من طرابلس الغرب من جهة برقة واإلسكندرية إىل بجايـة, ومـسافة طوهلـا َّإفريقية ّاألندلس, وحد 
 .السوداء القارة مجيع عىل تطلق: اليومَّإفريقية نحو شهرين ونصف, و

 .1/228: معجم البلدان: نظرا
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  .ا موضعها مل جتزئهإن طاع هبا لوال جائر ال يضعه: التونيس
ــه ,يبعــث الــسعاة طلــوع الثريــا اســتقبال الــصيف: وفيهــا  وتعقبــه ابــن عبــد الــسالم بأ

والـــصواب البعـــث أول املحـــرم; ألن :  قـــال.ملـــزوم إلســـقاط عـــام بعـــد نحـــو ثالثـــني ســـنة
األحكـــام إنـــام هـــي متعلقـــة بالعـــام القمـــري ال الشمـــيس, يـــرد بـــأن البعـــث حينئـــذ ملـــصلحة 

ــه حــول لكــل النــاس, بــل كــل عــىل حولــه القمــري, ;النــاس بامليــاه الالفــريقني الجــتامع   أل
لـــه مـــن الشمـــسية مـــا تزيـــد عليـــه القمريـــة حـــوال كونـــه يف العـــام  ًفـــالالزم فـــيمن بلغـــت أحوا

ئــــــد كمــــــن ختلــــــف ســــــاعيه ال ســــــقوطه  ويف بعــــــثهم ســــــنة اجلــــــدب وتــــــأخريه للخــــــصب ,الزا
َأصبغليأخذوها وما تقدم رواية  ْ  ابن هارون تفسري الثاين بـسقوط  وسامع القرينني, ونقلَ

زكاة مـا تقـدم عـن البـاجي مل أجـده لـه, وعـن ابـن بـشري كـذلك; ألن لفظـه حمتمـل والروايـة 
ء غريهـا نقـال  نص بام قدمناه, وعـىل األول يف أخـذ زكـاة العجـاف منهـا وتكليـف رهبـا رشا

  .اجي عن مقتىض قول مالك ونص حممدالب
 دون النــاس, فــإن مل تكــن ســعاة أخرجــت إنــام قالــه فــيمن عجفــت غنمــه: ابــن زرقــون

  .ًاتفاقا: اللخمي. كالعني
:  وســمع ابــن القاســم,وكــذلك مــن مل تبلغــه الــسعاة: َســحنونعــن كتــاب ابــن  َّالــشيخ

 وال يأتيـه ســاع جلـب زكاتــه للمدنيـه, فــإن ,عـىل مـن بعــد عـن موضــع اجـتامع النــاس بامليـاه
  .ه, أو مصاحلة الساعي عىل قيمتهاضعفت عن الوصول لزم

مـــن بعـــد عـــن الـــساعي ومل حيـــرضه فقـــراء نقلهـــا للمدينـــة, ويف كـــون أجـــرة : اللخمـــي
كراهـة ضـيافة الـساعي :  وسمع ابن القاسـم,نقلها منها أو عليه نقله, وثاين نقل ابن بشري
  .وإعارته دابة رب املاشية وخفف رشب مائه

حيمــل ال بــأس أن : َســحنون وروى ,وصــديقه كغــريه: روى عــيل وابــن نــافع :َّالــشيخ
  .عىل بعريه من الصدقة ما خف

  :ومتعلقها من النبات أجناس
ًحب غري ذي زيت يف كونه املدخر للعيش غالبا; الرب, والشعري, والـسلت, : األول

والعلـــس, واألرز, والـــذرة, والـــدخن, والقطنيـــة, أو بقيـــد خبـــزه فتـــسقط القطـــاين, ثالـــث 
مــع القــايض وتعقــب ابــن  مَعبــد احلكــكــل مــأكول مــدخر للخمــي وحممــد وابــن : الروايــات
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  . واألشقالية , بردها لألوىل تعسفبشري إثباهتا اللخمي
  .ًاتفاقا: ابن حارث

ْبن رشدا ِّمطرفقوال األكثر و: وابن زرقون ُ َُ.  
َأصبغ ْ   .هو حب مستطيل مصوف: َ
ْبن رشديف الكرسنة سامع القرينني أهنا من القطاين, وال, وهي العلس: الباجي عن  ُ
ْبـــن وهـــب ويف املبـــسوطة عـــن ا,نسهـــي جـــ: ابـــن حبيـــب , ال زكـــاة فيهـــا: وحييـــى بـــن حييـــى َ

ْبن رشدصوبه ابن زرقون واو ال زكـاة يف : عـن املختـرص َّالـشيخاجلـالب و, و بأهنا علف:ُ
  .احللبة

  .حب ذي الزيت; الزيتون, واجللجالن: الثاين
ْبن وهبعن اابن زرقون    .ال زكاة يف الزيتون: َ
ــه ال;املغربوال يف اجللجــالن بــ: اللخمــي  . وحــب الفجــل, يتخذونــه إال للــدواء أل
  .ًاتفاقا: ابن حارث

  .قيل ال زكاة فيه: اللخمي
  .واملاش: اجلالب

  .هو حب الفجل: أبو عمر يف الكايف
ُقلــت رض وقــال بعــضهم هــو اجللبــان األخــ, عطــف اجلــالب عليــه حــب الفجــل يأبــاه :ُ

  .املعروف عندنا بتونس بالبسيم
 الرازي الطبيب عـن ابـن ,ومل يذكره ابن سيده, أو مولدهو حب معرب : اجلوهري

تــه بقرطبــة جلــب هلــا مــن املــرشق, : جنــاح هــو حــب أصــغر مــن اللوبيــا لــه عــني كعينهــا رأ
  .هو اجللبان: قيل, وهو حب مدور شبه العدس: وعن غريه

القـــــرطم ال : ويف حـــــب القـــــرطم وهـــــو العـــــصفر والكتـــــان, ثالـــــث روايـــــات الـــــصقيل
َأصبغال باألوىل ق, والكتان ْ   ., والثالث رواية ابن القاسمَسحنون, وبالثانية َ

 وألحـــق اللخمـــي هبـــا بـــذر , إن كثـــر زيتهـــا:ثالثهــافـــيهام مـــع حـــب الفجـــل, : ابــن بـــشري
  .السلجم بمرص واجلوز بخراسان; الحتاد زيتهام هبام لألكل

ه  التني فقط للباجي مع غري:ثالثها ويف غريمها, , ثمر الشجر التمر والعنب:الثالث
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ُاملاجــشونعــن ابــن حبيــب مــع اللخمــي عنــه مــع ابــن  , واملوطــأ وأيب عمــر عــن ابــن حبيــب ِ
َّن القصار, وروى ابمع إسامعيل, واألهبري مع أتباعهم   .فيه الرتجيح: ُ

  .وشبههاماتفق مالك وأصحابه عىل نفيها يف اللوز والتفاح : أبو عمر
  .لعله مل يعرف قول ابن حبيب: ابن زرقون

ُقلت   . وقول القايض,َعبد احلكمواية ابن  وال ر:ُ
املـــــذهب أن مـــــا ال ييـــــبس مـــــن رطـــــب وعنـــــب كغـــــريه, وعـــــىل أن لألتبـــــاع : اللخمـــــي

  .ًحكمها ال تزكى, ونقله ابن احلاجب نصا ال أعرفه
ه علف وكتب اسمه عليه,زكاة البلح الذي ال يزهى: وفيها   .  فتعقبه فضل; أل

وتـه أخـرض, وروى حممـد وابـن  ومحله أبو عمران وعياض عـىل نـضج حال:َسحنون
ال زكـــاة فـــيام أخـــذ مـــن شـــجر اجلبـــال, فـــإن نقـــى مـــا حولـــه مـــن الـــشعر جلمعـــه ثـــم : عبـــدوس

  .ينقطع عنه فكذلك, وإن كان ليكون له يف املستقبل زكاه
  :واملعروف ال زكاة يف العسل

ْبــن وهــبأوجبهــا فيــه ا: ابــن حــارث مل خيتلــف املــذهب يف : , ونقــل القــرايف عــن ســندَ
  . قصور;يف العسلسقوطها 

  .مخسة أوسق, وما زاد مثله: والنصاب
ُقلت ً هو من عنب بلدنا ستة وثالثـون قنطـارا تونـسيا; ألهنـا يابـسة اثنـا عـرش:ُ  وهـي ,ً

ًســتون صــاعا نبويــا, وهــو أربعــة أمــداد, وهــو رطــالن, وهــو اثنــا : مخــسة أوســق, والوســق ً
نا وســق, وال زكــاة عــىل قفيــز بلــد, وعــرش أوقيــة, وهــي عــرشة دراهــم وثلثــان, وهــو تقــدم

ًرشيـك قـرص حظــه يف أكثـر مـن نــصاب عنـه, ولـو كــان وارثـا مـات مورثــه قبـل وجوهبـا فيــه 
  .واملوىص له معينًا قبل وجوهبا كوارث واملؤنة عليه

 ولــو صــار لكــل مــسكني مــد; ألهنــم إنــام يــستحقوهنا , لــو أوىص بزكاتــه زكيــت:وفيهــا
  .هابعد يبس

ُاملاجشونابن    .ألهنا هلم ;ال يؤخذ منهم: ِ
  .نفقة حظ املساكني من مال امليت: ابن حبيب عن أشهب وابن القاسم

الزرع بنفقته عليه أخرج منـه حمملـه, فـإن  من الثلث, فإن خاف: َّالشيخالصقيل عن 
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فــق الــوارث أخــذ نفقتــه مــن ثلثــه وللمــساكني األقــل مــن باقيــه أو عــرش  ًمل يــرتك مــاال; فــإن أ
  .ن حظ الوارث األقل من ثلثه أو عرش كل الزرعالزرع, وإال سوقي وللمساكني م

 ألهنــا ;ًإن أوىص بزكاتــه عــن الورثــة; فــإن بلــغ حــظ كــل مــنهم نــصابا بطلــت: أشــهب
لــوارث, وإن مل يبلغــه حــظ لزمــت إن بلغــه املجمــوع, وإال بطــل مــن زكــاة املجمــوع منــاب 

  .من بلغه ولزم مناب اآلخرين
 بـدئ بزكاتـه وثلـث يبـه للمـساكنيروى حممد مـن أوىص بثلـث زرعـه بعـد ط: َّالشيخ
  .باقيه للوصية
َأصــبغ ْ , ٍ ومــا زاد ففــي ثلثــه غــري مبــدإ,إن قــصد بثلثــه الزكــاة فقــدرها مــن رأس مالــه: َ

املعتــــرب كيــــل احلــــب بعــــد يبــــسه, ويف كــــون املعتــــرب يف : الروايــــة واللخمــــي عــــن املــــذهبو
  .فافهالزيتون كيله يوم جذاذه أو بعد تناهي ج

  . والصقيل عن السليامنيةن املذهبنص اللخمي ع
املعتــرب فــيام ال يرتتــب مــن عنــب ومتــر بمنزلتــه كيلــه بحالــه, : اللخمــي عــن عبــد امللــك

  .بعد يبسه وهو أصوب: وقيل
زكـى روى ابن القاسم يف بلـح ال يزهـي إن بلـغ مخـسة أوسـق : عن املجموعة َّالشيخ

  .ثمنه
  .وقيمته إن أكله: أشهب

ًرص مـــا ال يتزبـــب زبيبـــا, وقالـــه ابـــن القاســـم روى عـــيل وابـــن نـــافع خيـــ: َســـحنونابـــن 
  .وأشهب فيام ال يثمر من رطب وبلح

واع جلنسها; فالرب والشعري والسلت جنس قول ابن بشري يف نصوص , ووتضم األ
ًاملــذهب يــوهم خالفــا خمرجــا, وال يــنهض مــن قــول الــسيوري والــصائغ الــرب والــشعري يف  ً

 ويف كـون العلـس منـه أو ,لربا بالذهب والفـضةالربا جنسان; لتفريق املوطأ بني الزكاة وا
ًجنسا منفردا قول ابن كنانة مع الباجي عن روايـة ابـن حبيـب وعـن مالـك وأصـحابه غـري  ً

َأصـــبغابـــن القاســـم و ْ ْبـــن وهـــب مـــع روايتـــه عنـــه, والبـــاجي عـــن اَ واملـــشهور أن األرز : قـــال َ
ْبن وهـب وروى زيد بن برش عن ا,والذرة والدخن أجناس جـنس الـرب يف الربـا إهنـا مـن : َ

  .فيلزم يف الزكاة
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 وقــول ابــن بــشري يف إضــافة بعــض الثالثــة لــبعض يف ,قولــه الليــث صــواب: اللخمــي
الربا قوالن خترجيهام الباجي يف الزكاة صواب يدل أهنا جنس منفرد, وال أعرفـه وال قالـه 

 ,هــــي الفــــول واللوبيــــا واحلمــــص واجللبــــان والعــــدس وشــــبهها:  والقطــــاين فيهــــا,البــــاجي
  .والرتمس: سمع عيسى ابن القاسمو

ْبن رشدا   .ًاتفاقا: ُ
ُقلت   .ً زاد اجلالب عليها البسيلة قائال وشبه ذلك:ُ

  .البسيلة الكرسنة: الباجي
  .ًطرق البيان جنس منفرد اتفاقا: وفيها

  .وقيل أجناس: اللخمي عن القايض
:  الزكـــاة, وقيـــلجيـــزئ الثانيـــة يف: الروايـــة األول, ويف البيـــع روايتـــان, فقيـــل: البـــاجي

 ويف كـون األرز ,ال, وهو ظـاهر تفريـق املوطـأ بالـذهب والفـضة, والـصواب أهنـا أجنـاس
ْبـــن رشـــد وا,أو مـــن القطنيـــة ســـامع القـــرينني اجللجـــان جنـــسني  والتمـــر, ,عـــن روايـــة زيـــاد ُ

واعها   .والزبيب, والتني أجناس أل
  .ومتفرق األمكنة كمتحدها, والزيوت أجناس: اللخمي
  .ال يضم زرع صيف لشتاء: نَسحنووروى 
ًاتفاقا يف األرض الواحدة وظاهرا يف األرضـني, ويف ضـمهام بـاجتامعهام يف : الباجي ً

  .عن روايته ورواية ابن نافع َّالشيخمع  َسحنونالصيف أو الشتاء, نقل الباجي عن 
يف رشط الــضم باالحتــاد يف أحــد الفــصول األربعــة أو بزراعــة الثــاين قبــل :  ابــن بــشري

وابــن نــافع وصــوب الثــاين, ومل  َســحنون األول قــوالن, وعزامهــا اللخمــي لروايتــي حــصد
ْبن رشدحيك ا غريه, فلو زرع الثـاين قبـل حـصد األول والثالـث بعـده وقبـل الثـاين, فـإن مل  ُ

 ويف الثاين مع كال الطرفني عىل البدليـة نـصاب; زكامهـا بـضمه ,يكن يف كل واحد نصاب
فــق الــسابق قبــل حــصد الالحــق; فخــرج هلــام إن بقــى حــب الــسابق حلــصد  الالحــق, فلــو أ

ْبــن رشــدا فــق أوالمهــا بعــد  ُ زكــاهتام عــىل قــويل أشــهب وابــن القاســم يف عــرشتني فائــدتني أ
حول أثنـاء حـول الثانيـة ثـم حـل, ولـو زكـى الثـاين مـع األول وفيـه مـع الثالـث نـصاب قبـل 

ـــض ئـــد كـــذلك, ولـــو ا زكـــاة الثالـــث عـــىل قـــويل أشـــهب وابـــن القاســـمًزكاتـــه خيـــرج أ  يف الفوا
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زرع الثاين قبل حـصد األول والثالـث بعـد حـصد الثـاين وقبـل األول; فـاألول وسـط هلـام, 
وأجرى ما مر من التخرجيني يف اإلنفاق ونقص الوسط زكاته, فإن مل يكن يف الوسط مع 

ْبـن رشــدكـال الطـرفني عــىل البدليـة نـصاب وفيــه عـىل املعيــة نـصاب, فقـال اللخمــي, وا ال : ُ
ارص;  وهـو مـع اآلخـر قـ, وخرجه ابـن بـشري عـىل خلـيط اخللـيط, فـإن كمـل بأحـدمها,كاةز

, كخلــيط اخللــيط:  ونــص ابــن احلاجــب, وظــاهر ابــن بــشري,ال زكــاة يف القــارص: فــاللخمي
األظهــر إن كمــل مــن األول والوســط زكــى الثالــث, وإن كــان منــه ومــن الثــاين عــدم زكــاة و

جي أن مـــا اختلــــف يف ضــــمه عــــام فــــام مــــن أرض  ونــــص البــــا,َّالــــشيخ وظـــاهر نقــــل ,األول
ال خــالف يف عــدم ضــمها مــن أرض واحــدة, : واحــدة أو أرضــني, فقــول ابــن عبــد الــسالم

  .وما به جتب, ٌهو يف ضمهام من أرضني وهم وقصورإنام 
ْبن رشداللخمي وا   .املشهور الطيب مبيح البيع: ُ

ُقلــت ــه ال يبــاع بــ; يف اجلــالب مــا أكــل مــن الــزرع بعــد إفراكــه حــسب خالفــه:ُ ه إال  أل
  .أن يريد بعد تناهي إفراكه

  .اخلرص: املغرية
  .اجلذ واحلصد: ابن مسلمة
قول مالك مرة يرتك اخلارص لرب الثمر ما يأكل ويعـري كقـول املغـرية, : اللخمي

  .فال حيسب ما خيرج قبل يبسها
  .بدل اجلذ اليبسسمعنا يف املذاكرات :  ابن بشري
  . باجلذ: ليبس, وقيل جتب با:مرة قيل: اللخمي
ء قبــل مــا جيــب بــه عنــد قائلــه أو بعــد, : ابــن بــشري وفائدتــه انتقــال امللــك بــإرث أو رشا

  .فيجب عىل الثاين أو األول, ومنه حكم ثمرة العبد بعد عتقه
مــن انتــزع مــن عبــده ثمــرة بعــد طيبهــا فــال يشء عليــه, وإن كــان : عــن أشــهب َّالــشيخ

  .قبله فالزكاة عليه, وكذا الزرع
  .ب حني حل بيعهامرص التمر والعنوخي

  .وصدقته قبل يبسه وغريه حلاجة ربه ألكله وبيعه: الباجي
ه عادة;وخص هبام: اللخمي   . فيهام وال يكاد يعرف يف غريمها أل
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 إن احتـيج :ثالثهـاويف خـرص الزيتـون, , ألن حـبهام ظـاهر وغريمهـا مـستور: الباجي
عمــــــر واملــــــشهور وابــــــن زرقــــــون عــــــن ابــــــن مل يــــــؤمن أهلــــــه عليــــــه; لروايــــــة ابــــــن  ألكلــــــه, أو
ُاملاجشون ِ.  

  .وسائر الثامر: زاد اللخمي عنه
  .إن احتيج ألكل غري التمر والعنب, يف خرصه قوالن: ابن بشري

:  وروى ابن نافع, الزرع خيانة ربه جعل عليه حافظإن خيف عىل: َعبد احلكمابن 
  .خيرص نخلة نخلة وجيمع اجلميع

  .ثمرها بعد يبسهاخيرص ما حيصل من : الباجي
ُقلــــت  وتعقــــب بعــــض مــــن لقينــــاه ,ويــــسقط نقــــصه:  وبــــه يفــــرس قــــول ابــــن احلاجــــب:ُ

ـه خـالف نـصها تفسريه ابن عبد الـسالم بإسـقاطه مـا يظـن نقـصه بـسقوط  أو أكـل طـري, بأ
 ويف جتفيفــه بــرتك مــا يأكــل ربــه ويعــري وال ينــال يف رؤوس الــشجر, والــساقطة, ,صــواب

روايـــة القـــايض,  يـــرتك األربعـــة األخـــرية; البـــن حبيـــب مـــع :ثالثهـــاوالالقطـــة, والواطئـــة, 
  .وروايتها واللخمي

ْبـــــن رشـــــدا  يف :ثالثهـــــايف وجـــــوب إحـــــصاء مـــــا أكـــــل أخـــــرض بعـــــد وجـــــوب الزكـــــاة, : ُ
  .احلبوب ال الثامر ملالك والليث وابن حبيب

الف الفريـــــك والفـــــول ًال حيـــــسب مـــــا أكلـــــه بلحـــــا, بخـــــ: عـــــن ابـــــن عبـــــدوس َّالـــــشيخ
  .األخرض وشبهه

ء أو بــاع إن بلــغ خرصــه يابــسا نــصابا; زكــاه ب: لــكما ًمــا أكــل مــن قطنيــة خــرضا حــب ً
  .أو من ثمنه: روى حممد, ويابس

  .من ثمنه: أشهب
  .ويكفي اخلارص الواحد

للعمـــل, بخـــالف حكمـــي الـــصيد; ألهنــــام خيرجـــان مـــن غـــري جنـــسه فأشــــبه : البـــاجي
  .ال خيرص إال عدل عارف: ابن نافعروى عيل و, والتقويم

  . لو اختلف ثالثة زكي ثلث جمموع ما قالوه َسحنونروى : الصقيل
  .إن تساوت معرفتهم, وإال فاألعرف: ابن بشري
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  .فسد كرمه بعد خرصه فال يشء عليهروى أشهب إن : املجموعة
.  بقــــييزكــــي مــــا:  وعــــىل قــــول ابــــن اجلهــــم,ولــــو بقــــي منــــه دون نــــصاب: ابــــن القاســــم

  .ويصدق يف اجلائحة: الباجي
  . يبن كذبه, وإن اهتم أحلفما مل: أبو عمر

ًوجائحــــة مــــا بيــــع إن مل توجــــب رجوعــــا لغــــو, وإال ســــقطت زكــــاة مــــا : ابــــن القاســــم
  .أسقطته واعترب ما بقي

روى أشهب إن استأجر عىل خرط زيتونه بثلثه فعليـه زكاتـه, ولـو بـان خطـأ : َّالشيخ
 , كـان زمـن عـدل إن:ثالثهـاًاخلارص; ففي البناء عليـه إن كـان ثقـة عارفـا أو عـىل مـا ظهـر, 

, ًإن كـــان اخلـــارص ثقـــة عارفـــا فخـــرج عليـــه الـــنقص: للخمـــي عـــن روايـــة حممـــد يف الزيـــادة
 وقـول , أو غريه فخرج عليه النقص إن ثبـتخرصه عامل: ًقول ابن نافع يف الزيادة قائالو

بزيــادة إن خرصــه : أشــهب وذكرهــا التونــيس وعــزا األول بــرشطه لروايــة عــيل وابــن نــافع
  .بعه اللخمي وصوب قول ابن نافع وت,لزيادةغري عامل زكى ا
  . وال يصدق يف النقص إال بدليل ظاهر: التونيس
  .ًغري العارف لغو اتفاقا, ويف العارف القوالن: ابن بشري

ْبــن رشــدا ًعــن بعــضهم يف البنــاء عليــه أو عــىل مــا ظهــر مطلقــا, أو إن كــان مــن عــدل, : ُ
ًإن كان عارفا اتفاقا: لراواياترابع ا ً.  

ْبـــن رشـــداقـــال  هـــذا خطـــأ, بـــل إن كـــان غـــري عـــارف أو زمـــن جـــور فـــاملعترب مـــا ظهـــر : ُ
 وقـال ابـن شـاس بعـد ذكـر ,ًاتفاقا, ومل يذكر الصقيل اخلالف إال إذا وجـد أكثـر ممـا خـرص

  .وقيل يلزمه إخراج الزكاة وال يصدق يف النقص: القولني األولني
ُقلــت إخــراج مــا زاد :  اجلــالب ويف,ً ظــاهره ولــو قــام بــه دليــل ظــاهر فيكــون خامــسا:ُ

  . غري واجبعىل اخلرص حسن
يزكـــى لقلـــة إصـــابة اخلـــراص اليـــوم وإن نقـــص اخلـــرص مل : قـــال ابـــن القاســـم وغـــريه

  . وظاهر طرقهم سواء أكل أو باع أو ترك,تنتقص الزكاة
وما خرص إن شاء ربه أكل أو باع وضمن الزكاة, وإن شاء تـرك : و قال ابن شاس

 وإن نقـــص عـــن النـــصاب; فـــال ,وإن خـــالف قـــول اخلـــارصومل يـــضمن وزكـــى مـــا وجـــد, 
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خيــرص الكــرم والنخــل إذا بــدا صــالحهام ويــرتك بينــه وبــني :  ونحــوه قــول اجلــالب,زكــاة
 وقـــول ابـــن ,ربـــه; إن شـــاء بـــاع أو أكـــل وضـــمن حـــصة الزكـــاة, وإن شـــاء تـــرك ومل يـــضمن

  . ال أعرفه;واملشهور أهنم إذا تركوه فاملعترب ما وجد: احلاجب
ًن وجــد مــن خــرص عليــه أربعــة مخــسة أحببــت زكاتــه لقلــة إصــابة اخلــراص إ: وفيهــا ٌ

ْبن رشد فحملها األكثر عىل الوجوب, وعياض وا.اليوم   .عىل االستحباب ُ
عـــرش مـــا رشب دون كلفـــة مؤنـــة كالـــسيح واملطـــر, ومـــا رشب بعروقـــه, : والواجـــب

  .ٍأو دالية ٍونصفه إن رشب هبا كغرب
نـــصفه قـــوال ابـــن حبيـــب مـــع ابـــن بـــشري عـــن ومـــا اشـــرتي رشبـــه يف وجـــوب عـــرشه أو 

ف عــرش الكــروم البعــل  وخــرج عليــه الــصقيل نــص,)1(املــشهور, وعبــد امللــك بــن احلــسن
  .املشق عملها
 وفـــيام ســـقي بـــواد ,وفـــيام اشـــرتي أصـــل مائـــه العـــرش; ألن الـــسقي منـــه غلـــة: اللخمـــي

  .ما بعدهأجري إليه بنفقة نصف عرش أول عام وعرش
 وما رشب هبام وتساويا فابن القاسـم يعتـرب مـا ,ًرش مطلقاظاهر النص الع: ابن بشري

 األقــل كــاألكثر :ثالثهــايقــسم علــيهام بقــدر زمنــيهام, وإن تفاوتــا; ف: حيــي بــه, وروى حممــد
للخمي عن ابن القاسم, وله عن ختريج القايض مع الباجي, والصقيل عن نقلـه, وروايـة 

  .ابن القاسم وعبد امللكحممد مع ابن زرقون عن رواية عيل وابن نافع, وقول 
بـن ويف كون األكثر ما قارب الثلثني أو ما بلغهام عبارتا الصقيل عـن ابـن القاسـم, وا

ْرشد ُاملاجشونعنه مع ابن  ُ   .ٍوما زاد عىل النصف بيسري كمساو: ومالك قالوا ِ
ُقلـــت ً ويتخـــرج األقـــل كـــاألكثر مـــا مل يكـــن األقـــل بعـــال مـــن املـــالني أحـــدمها مـــدار, :ُ

                                     
                  أبو مروان, عبد امللك بن احلسن بن حممد بـن زريـق بـن عبيـد اهللا بـن أيب رافـع مـوىل رسـول :  هو)1(

ًكان فاضال ورعا زاهدا. ُ, القرطبي, الفقيه القايض, املعروف بزونانغاهللا  ً سمع من ابن القاسـم . ً
وكان يذهب مذهب األوزاعي ثم رجع عنه إىل مـذهب . ريهوعنه ابن وضاح وغ. وأشهب وغريمها

ّالعتبي وأدخل . مالك ِ ْ   .هـ232 سنة :وتويف. »َّالعتبية«سامعه يف ُ
, وشـجرة النـور 157:  املـذهب, ص, والـديباج111−4/110: ترتيب املدارك: انظر ترمجته يفو  

 . 74: , صالزكية
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خمــي قــسمه عــىل مــا حيــصل بــاألول ومــا زاد الثــاين عليــه, ولــو كــان ال حيــصل وصــوب الل
بــــاألول يشء ألغــــي, والقيــــاس اعتبــــاره; إذ لــــواله مل ينتفــــع بالثــــاين, فــــإن جهــــل مــــا حيــــصل 

  .باألول قسم عىل قدر السقيني
واعــه فمــن كــل بقــدره والتمــر الوســط  ويؤخــذ مــن احلــب كيــف كــان, وإن اختلــف أ

  .أدناه كذلك أو يأيت بالوسط ويف كون أعاله و,منه
 عــــن ابــــن نــــافع مــــع روايتــــي ابــــن القاســــم وأشــــهب  َســــحنونعــــن ابــــن  َّالــــشيخنقــــل 

مــــع عبــــد امللــــك, وروايــــة ابــــن نــــافع, ونقلــــه اللخمــــي عنــــه;  َســــحنونوقــــوليهام, وقوهلــــا و
  .خالف

واعــه ففــي األخــذ مــن كــل : والــصقيل وابــن حــارث عنــه َّالــشيخنقــل  ولــو اختلفــت أ
 قـــول ابـــن :ثالثهـــاوســـط روايتـــا أشـــهب وابـــن القاســـم قـــائلني هبـــام ففـــيهام, بقـــدره أو مـــن ال
  .القاسم معها

ْبــن رشــدو يف كــون الزبيــب كاحلــب أو التمــر نقــال اللخمــي وا  ومــا ال ,عــن املــذهب ُ
  .يتزبب

  .ًمن ثمنه أو قيمته إن أكله ال زبيبا: قال حممد
  .ًومل يقل هل جيزئه إن أخرج زبيبا أم ال: التونيس
ُقلت متـه إن أكلـه قـوال كونـه مـن ثمنـه روايـة ابـن القاسـم, وكونـه مـن قي َّالشيخ ذكر :ُ
ؤهمن ثمنه,:  وروى عيل وابن نافع,أشهب   .ً إال أن جيد زبيبا فيلزم رشا

ًمـــن ثمنـــه, فـــإن أخـــرج عنبـــا أجـــزأه, وكـــذا الزيتـــون الـــذي ال زيـــت لـــه, : ابـــن حبيـــب
ه   .والرطب الذي ال يتمر إن أخرج من حبه أجزأ

: مةوابــن مــسل َعبــد احلكــموصــوب اللخمــي قــول ابــن , الزيتــون مــن زيتــهوواجــب 
إن :  وروى ابــــن نــــافع, وظــــاهر نقـــل ابــــن احلاجــــب ختيــــري رب املـــال, ال أعرفــــه, مـــن حبــــه

 مـن ثمنـه إن باعـه, وصــوب:  وروى اللخمـي,عـرص جلجالنـه فمـن زيتـه, وإال فمـن حبـه
  .ًمن حبه مطلقا
 كـيفام :ثالثهـاحـب الفجـل مـن زيتهـا أو حبهـا, يف كونـه فيـه ويف الزيتـون و:  ابن بشري

  .أخذ أجزأ
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ًمـــن بـــاع زيتونـــه أو مـــا يـــبس مـــن رطـــب وعنـــب أتـــى بمثلـــه زيتـــا وزبيبـــا : وروى حممـــد ً
  .ً فإن كان كافرا فليتحفظ من ذلكًومترا ويأمتن املبتاع عىل ما جيد فيه,

َأصبغ ْ   .إن مل يعلم توخاه وزاد ليسلم: َ
  .اثمنًًللساعي أخذه زيتا أو : أشهب
ًا لــه زيــت أو رطبــا يتمــر أو عنبــا يتزبــب فليــات بــام لزمــه زيتــا أو ًمــن بــاع زيتونــ: وفيهــا ً ً
ًمترا أو زبيبا ً.  
  . فإن باعه أجزأه إخراجه من ثمنهخيرج من زيت ذي الزيت,: الرسالة
  .ًروى حممد إن باعه عنبا كل يوم وجهل خرصه فمن ثمنه: اللخمي
ً بــام لزمــه حبــا, فــإن أعــدم أخــذ مــن املبيــع نفــسه إن مـن بــاع حبــه بعــد يبــسه أتــى: وفيهــا

  .رجع مبتاعه بقدر ثمنه عىل بائعهوجد و
, وصوبه : أشهب    .والتونيس َسحنونًال يؤخذ منه; ألن بيعه كان جائزا
 ويــصح رشطهــا ,هــذا إن بــاع ليخــرج الزكــاة, وإن كــان ال خيرجهــا فــاألول: اللخمــي

بأدائهــا وعلــم بلوغــه املبيــع, فــإن شــك امتنــع إال أن  ثقــة ,ًعــىل املبتــاع إن كــان عاملــا نــصاهبا
  .ًيشرتط قدرها مطلقا

  .ة التمر املوهوب قبل وجوهبا منهوزكا
ْبــن رشــدا ويف كــون زكاهتــا عــىل ملــك الواهــب أو املوهــوب لــه املعــني قــوالن البــن : ُ

  .مع ظاهر سامعه إياه َسحنونالقاسم مع قوله فيها و
ُقلــت إن كــان دفعهــا  َســحنونوايــة ابــن القاســم وعــن عــن حممــد عــن ر َّالــشيخ ذكــره :ُ

  . فعليه, وإال فعىل الواهب وبعدهللموهوب له
ْبــن رشــدقــال ا يف كوهنــا عــىل الواهــب أو منــه بعــد يمينــه مــا وهــب ليزكيهــا مــن مالــه,  ُ

إن تصدق بزرع يبس عىل فقري فعرشه زكاة وباقيه : رواية أشهب وقول ابن نافع, وروي
  .صدقة

ْبـن رشـدبل الطيب عىل ملك املتصدق أو املتصدق عليه نقـال اويف زكاة الصدقة ق ُ ,
  .وكذلك العرية, وعىل األول يف كوهنا من مال املعري أو منها نقاله

ْبـــن رشـــدا روايـــات ضـــامن مـــا تلـــف مـــن زكـــاة أو نـــصاهبا فيهـــا مـــشكلة, وتنازعنـــا يف : ُ
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إن : , وحتـصيلهاًاملناظرة قبل الطيب عىل ملـك املتـصدق فيهـا عنـد شـيخنا ابـن رزق كثـريا
ـدر مل يـضمن, وببيتـه دونـه; لتلفـه قـرب إدخالـه ومل  ًتلف بتفريط ضمن اتفاقا, ودونه باأل
: يمكنــه دفعــه ملــستحقه قبــل إدخالــه, أو يف مــدة انتظــار ســاعيه, ولــو طــال فقــال مالــك مــرة

إن أشــهد مــن لــه ســاع :  البــن القاســم:ثالثهــا و,ال كــالعني: يــضمنه بخــالف العــني, ومــرة
:  البــن القاســم:ثالثهـا و,ره مل يــضمن, ولـو مل يكــن لـه ســاع ففـي كونــه عنـده كــالعنيالنتظـا

ًال يـــضمن مطلقـــا, أو إن أشـــهد نظـــر, واألول أظهـــر وكـــل املـــال وعـــرشه بعـــد عزلـــه ســـواء 
إن عـــــزل عـــــرشه فـــــضاع دون تفـــــريط وال ســـــاعي لـــــه مل يـــــضمنه :  وقـــــال أشـــــهب,عنـــــدمها

ه ال جييز مقاسمته الساعيكالعني, وإال فهو منه ومن الساعي ويأخذ الع   .رش الباقي كأ
ُقلـــت ْبـــن رشـــدل ا كـــذا نقلـــه عنـــه عبـــد احلـــق عليـــه عـــرش مـــا بقـــي, والزم تعليـــ:ُ انفـــراد  ُ

  .القاسم بضامنه
ا عليـــه مل يـــضمنه ال ًوقـــول التونـــيس إن أدخلـــه بيتـــه ليتـــرصف فيـــه ضـــمنه وخوفـــ: قـــال

  .خيتلف فيه, إنام اخلالف إن جهل ذلك
إن أخــرج زكاتــه ليأتيــه املــصدق : لــه منزلــه ضــمنه, ومــرةروى عنــه إن أدخ: عيــاض

ًلــيس خالفــا, ورد الثانيــة :  ويف املــال إن مل يفــرط مل يــضمن, فقــال بعــض القــرويني,ضــمن
 وقول ابن القاسـم بزيـادة اإلشـهاد وفـاق; الحـتامل أن يـشهد ليـسقط عنـه الـضامن ,لألوىل
در وبعد إدخاله سواء وإليه نح,ثم يأكله   .ا أبو عمران وإشهاده باأل

ُقلت   . محل قول ابن القاسم عىل الضامن مع نصه بنفيه يمتنع:ُ
, واحلبس غري حموز كامل ربه, واملحوز إن كان ذا نبات عـىل جمهـول زكـي عـىل ملكـه

كونــه كــذلك, أو عــىل ملــك املحــبس عليــه بــرشط بلــوغ حــظ مــستحقه  مــا عــىل معــني ففــيو
ْبن رشد اًنصابا قوال ابن القاسم وكتاب حممد, فخرجهام عىل قويل ابـن القاسـم وأشـهب  ُ
  .يف عدم إرثه عن املحبس عليه باإلبار وارثه به

ُاملاجشونالتونيس والصقيل عن ابن    .إن كانت عىل مستحقها سقطت: ِ
ْبن رشدا نا أو عينًا لالنتفاع به فكاألول: ُ   .ًوإن كان حيوا

  .صله فكأصله, وإن كان ليفرق فطرقونسل احليوان إن كان كأ
إن كان عىل جمهول كأصله, وعىل معينني إن بلغ حظ كـل : تونيس عن ابن القاسمال
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  . وإن مل يقبض,ًمنهم نصابا زكى حلول من يوم الوالدة
إن كـــان عـــىل معـــني فـــال زكـــاة فيـــه إال عـــىل مـــستحقه بحـــول مـــن يـــوم أخـــذه : اللخمـــي

  .ًنصابا, وعىل جمهول ال زكاة عند ابن القاسم
ْبن رشدا إن وقف احليوان ليفرق فحال حولـه; ففـي زكاتـه, , ونباتنسلها كثمر ال: ُ
 إن كــان عــىل معــني ملحمــد عــن ابــن القاســم, وظــاهر كتابــه عــن غــريه, وأشــهب مــع :ثالثهــا

ظاهرهـــا, وعـــىل األول إن كانـــت عـــىل جمهـــول اعتـــرب بلـــوغ مجلتهـــا النـــصاب, وعـــىل معـــني 
وكــذلك : ًول قــائالبلوغــه حــظ مــستحقه, وعــزا اللخمــي البــن القاســم الثــاين وملحمــد األ

  .ًالنخل مفرقا بينهام وبني العني بنمومها حني الوقف دون العني
ْبـن رشـدا ونـسل مـا وقــف ليفـرق إن سـكت عنـه كأصــله, وإن كـان ليفـرق عـىل غــري : ُ

 والعـني املوقوفـة لتفـرق يف زكاهتـا ,من تفـرق عليـه أصـله فكنـسل مـا وقـف لالنتفـاع بغلتـه
 إن كانـت عـىل معـني زكيـت علـيهم, فيعتـرب بلـوغ حـظ :اثالثهـعىل ملك رهبا ولغو زكاهتا, 

ْبــن رشــدكــل مــنهم النــصاب; لتخــريج ا عــىل روايــة حممــد يف املاشــية, ونــص روايتــه معهــا  ُ
  .وعىل تزكية فائدة العني بحوهلا قبل قبضها

  .عىل املساجد طرق: وفيها
  .عىل ملك رهبا فيضاف ملاله غريهاينبغي زكاهتا : التونيس
ال : زكاهتــا عــىل ملــك رهبــا; للعمــل, والقيــاس قــول مكحــول: لــكقــول ما: اللخمــي

  .سجد ال زكاة عليه, ككوهنا لعبدزكاة فيها; ألن امليت ال يملك وامل
ًلـــو حـــبس مجاعـــة كـــل نخـــال لـــه عـــىل مـــسجد, فـــإن بلـــغ جمموعهـــا نـــصابا : أبـــو حفـــص ً ٌ

  .زكى
 واســــتحب مالــــك واليــــة ,]60: التوبــــة[ ﴾  r q﴿ :ومــــرصفها الثامنيــــة يف آيــــة

  .رصفها غري من وجبت عليه, ورصفها يف أخذها غري العامل جمزئ
ويف تــرادف الفقــري واملــسكني نقــال أيب عمــر عــن كــل أصــحاب مالــك مــع اجلــالب, 
وعبــد اجلليــل الــصابوين عــن روايــة عــيل مــع ابــن بــشري عــن األكثــر وعليــه روى أبــو عمــر; 

  .ال يشء له: املسكني, وذو بلغة ال تكفيه: الفقري
  .عكسه: عن أيب متامابن زرقون 
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ْبـــــن وهـــــبالبـــــاجي عـــــن ا املتعفـــــف عـــــن الـــــسؤال, : وابـــــن زرقـــــون عـــــن روايـــــة عـــــىل َ
 ونقـل ابـن بـشري عكـسه ومل يعـزه, وهـو ظـاهر نقـل الـصقيل واللخمـي ,الـسائل: واملسكني

, العكـس:  وقيـل,الـصحيح: قيل من به زمانة, واملسكني: ويف الزاهي, عن رواية املغرية
  .حلريةاإلسالم, وا: ورشطهام

َأصبغعن حممد عن  َّالشيخ ْ   .فهال يعجبني إعطاؤها ذا هوى إال خفي: َ
تــهال ي: األخــوان :  وســمع عيــسى ابــن القاســم,عطــي ذا هــوى ومــن فعــل أســاء وأجزأ

  .يعطي أهل األهواء إن احتاجوهم من املسلمني
ْبــن رشــدا  كتفــضيل عــيل عــىل كــل الــصحابة والقــدري واخلــارجي ;إن خــف هــواهم: ُ

  . ومنعها ابن حبيب غري املصيل عىل أصله,لني يف تكفريهعىل القو
 فــإن أعطاهــا فاقــد اإلســالم ,املــصيل أوىل منــه ويعطــى إن كــان ذا حاجــة بينــة: َّالــشيخ

ًواحلريــة أو غنيــا عمــدا مل جتزئــه, وجهــال دون غــرور تــرد, فــإن أتلفوهــا ففــي غــرمهم قــوال ً ً 
ُشيوخاللخمي وعبد احلق مع بعض    .هُ

ت بغــــري ســــببهم مل يــــضمنوها, فــــإن غــــروا وأكلوهــــا غرمهــــا الغنــــي إن تلفــــ: اللخمــــي
  . ويف كوهنا يف ذمة العبد أو رقبته نقال عبد احلق, وصوب الصقيل الثاين,والكافر
  .لو هلكت بغري سببهم ضمنوها: لخميال

  .ث ال غرم وال عمد يف غرم دافعهاوخيتلف حي: قال
ًإن أعطاها غنيا أو كافرا جهال, ففي : الباجي ً ئها قـوال ابـن القاسـم يف األسـدية ً إجزا

َّدونةوامل   . وال جيزئ ملن لزمت نفقته مليا,َ
روى أبو خارجة عنبسة بـن أيب خارجـة جـواز إعطائهـا مـن : ابن زرقون عن عياض

ُشـــيوختلزمـــه نفقتـــه, وعارضـــها أبـــو العبـــاس بـــن عجـــالن مـــن متقـــدمي  ُشـــيوخ ُ نا بقولـــه يف ُ
لديـــه وولـــده يف حـــال تلزمـــه نفقـــتهم, وأجـــاب بـــأن أمجعـــوا عـــىل منـــع إعطائهـــا وا: اإلكـــامل

  .فقرهم إن مل يشتد مل جتب نفقتهم وجاز إعطاؤهم, وإن اشتد فالعكس
ُقلت  وحيمل اإلمجاع عىل من حكم له بالنفقة, وجواز اإلعطاء عىل من مل حيكـم لـه :ُ

ْبـــن رشـــدًمـــن أب أو ولـــد كـــان غنيـــا فـــافتقر, ولـــذا أفتـــى ا  بعـــدم رجـــوع أحـــد ولـــدين غنيـــني ُ
فق عىل أبيه الفقري مشهدا لريجع عىل أخيه بمنابه عليه معلال بأهنا ال جتب إال باحلكم ًأ ً.  
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ِّمطـــرفروى : َّالـــشيخ ًال يعطيهـــا مـــن يف عيالـــه غـــري الزمـــة نفقتـــه لـــه قريبـــا أو أجنبيـــا,  َُ ً
  . أساء وأجزأته إن بقي يف نفقتهًفإن فعل جهال
باجي يف القريب فقط ومل يقيـد إجـزاء  ونقله ال,إن قطعها بذلك مل جتزئه: ابن حبيب

 ال :رابعهــاًإعطائــه بجهلــه, ويف كراهــة إعطائــه قريبــا ال تلزمــه نفقتــه وجــوازه واســتحبابه, 
ٍجتــزئ جلــد وال لولــد ولــد, وجتــوز لــذي إخــوة أو عمومــة أو خئولــة; لروايــات ابــن القاســم 

ِّمطرفو   .عن ابن حبيب َّالشيخوالواقدي و َُ
  .ًريه جازت له اتفاقاويل رصفها غإن : الباجي
بتــه باالجتهــاد: َّالــشيخ  ويف ,روى ابــن القاســم ملــن ويل رصف زكــاة غــريه إعطــاء قرا

ئهـــا لزوجهـــا مطلقـــا أو إن رصفهـــا عليهـــا فـــيام يلزمـــه,   إن رصفهـــا عليهـــا :ثالثهـــاًعـــدم إجزا
عــن أشــهب, والبــاجي عــن  َّالــشيخًمطلقــا للبــاجي عــن روايــة ابــن حبيــب وابــن شــاس مــع 

  .اللخمي عنه مع ن حبيبأشهب مع اب
ئــه, قــال.منعــه إيــاه: وفيهــا ن ومحلهــا ابــ:  فحملهــا ابــن زرقــون وغــريه عــىل عــدم إجزا
َّالقــــصار ه ابــــن حمــــرز لــــ ُ هــــة, وعــــزا ُشيوخعــــىل الكرا إن أعطــــى أحــــد الــــزوجني : اللخمــــي. هُ

  .اآلخر ما يقيض دينه جاز
  .جبني جعل دين عىل فقري يف زكاتهال يع: وفيها

ــــه تــــا: قــــال غــــريه . ٍو ال قيمــــة لــــه أو لــــه قيمــــة دون, وال جيــــوز إعطــــاء تــــاو وال أقــــلأل
بـن , وغريه عـىل املنـع كفتـوى ا»ال يعجبني«فحملها بعض من لقيت عىل الكراهة لظاهر 

ْرشد ئه, واألظهر األول البن القاسم والثاين للغري ُ   .بعدم إجزا
ئه قوال أشهب و: َّالشيخ َأصبغيف إجزا ْ لـو : عبـد الـسالم مع ابـن القاسـم, وقـول ابـن َ

أعطاها إياه جاز أخذها منـه يف دينـه, خـالف تعليـل البـاجي روايـة ابـن حبيـب منـع إعطـاء 
ه كمن دفع صدقته لغريمه ليستعني هبا عىل أداء دينه   .الزوجة زوجها; بأ

ُقلت  األظهر إن أخذه بعـد إعطائـه بطـوع الفقـري دون تقـدم رشطـه أجـزأه, وكرههـا :ُ
ريـ ـام, وإال فـال; كقوهلـاكذلك إن كان له ما يوا يف قـصاص الزوجـة بنفقتهـا : ه وعيـشه األ

ئهــا لــشا,يف ديــن عليهــا وبــرشط كــام مل يعطــه ب صــحيح قــوال مالــك وحييــى ابــن  ويف إجزا
  .عمر
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إن كان ذا صنعة تكفيه وعياله فغني, وإن مل تكفه أعطي متـام كفايتـه, وإن : اللخمي
 ويف ,أعطــي, وإن وجــده ففيــه القــوالن ومل جيــد مــا حيـرتف بــه ,كـسدت أو مل يكــن ذا صــنعة

  . مالك النصاب أخذها من ال يكفيهمنع
  .عىل وجوهبا عليه فهو غنيًنقال اللخمي مصوبا األول باإلمجاع 

عــــى قــــدر ًروى حممــــد إعطــــاء ذي أربعــــني دينــــارا, وهــــذا: البــــاجي  يــــدل عــــىل أن املرا
  .احلاجة

  .اًام يف النوادر ذي أربعني درمههذا وهم, إن: ابن زرقون
  .إىل مائة: عن ابن حبيب َّالشيخ
  .إعطاؤها ذا دار وخادم ال فضل يف ثمنهام عن سوامها: وفيها

ًإن بلـــغ الفـــضل نـــصابا مل يعـــط, وإال :  وروى املغـــرية,عـــن مالـــك وفـــرس َّالـــشيخزاد 
  .إعطاء ذي عقار ال يغنيه ثمنه:  وروى عيل وابن نافع,أعطي ما ال يبلغه معه
 وروى , يعطـــى, وهـــو بقـــدر مـــا يـــرى مـــن حاجتـــهقـــدر مـــاال حـــد ل: عـــيل وابـــن نـــافع

  .يؤثر صالح احلال وال يمنع سيئه: املغرية
  .ال بأس أن يعطى املتعفف من دينار إىل مخسة: ابن حبيب
اختلف يف إعطاء نصاب, والـصواب قـدر كفايتـه لوقـت خروجهـا, ومنـع : اللخمي

ْبـــن رشـــداملغـــرية إعطـــاء النـــصاب, ومل حيـــك ا ب أجـــاز مالـــك إعطـــاءه مـــا  ويف اجلـــال,غـــريه ُ
 وختـريج ابـن بـشري إعطـاء النـصاب عـىل ,ًيغنيه نـصابا فـام فوقـه, ومنـع عبـد امللـك النـصاب

 املتقــــدم الوجــــود أشــــد مــــن عــــدم منعــــه إعطاءهــــا, ومنعــــه عــــىل منعــــه يــــرد بــــأن منــــع املــــانع
  .املقارن

 مع ابن القاسـم وس,وال يعطى من أتلف ماله إال أن يتوب أو خياف عليه: اللخمي
  .تصديق مدعي الفقر

ً ولــو ادعــى عيــاال صــدق ,مــا مل يكــن معــروف املــالء فيكلــف إثبــات ذهابــه: اللخمــي
  .الطارئ ومن تعذر كشفه, ولو استغنى بعد أخذها مل ترد منه

  .ًا يعطى بقدر عمله ولو كان غنيا جابيه:والعامل
  .ٌّوال يستعمل آلي: اللخمي
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الكــــافر قــــوال حممــــد مــــع ابــــن القاســــم,  ويف العبــــد و,وال صــــبي وال امــــرأة: ابــــن حمــــرز
اجلاسـوس الكـافر, ويـرد بـرشف منـصب  َعبد احلكمواللخمي مع خترجيه عىل إعطاء ابن 

  .فات ردا ما أخذا وأعطيا من غريهإن :  وعىل املنع قال ابن القاسم,الوالية
  .من حيث تعطى الوالة: حممد

  . من الفيء: اللخمي
  .ه وعملهإن استعمل فقري أعطي لفقر: ابن بشري

ُقلت   . إن مل يغنه حظ عمله:ُ
ًإن كــــان العامــــل مــــديانا مل يأخــــذ منهــــا بغرمــــه إال بإعطــــاء : عــــن ابــــن القاســــم َّالــــشيخ

  .اإلمام
َّن القــصار وقــال ابــ,ذو وصــفني يــستحق ســهمني: ابــن شــاس ال يعطــى ســهمني بــل : ُ

 عـدل, وال ال ينبغي أن يأكـل منهـا وال ينفـق إن كـان اإلمـام غـري:  وروى حممد,باالجتهاد
  .بأس إن كان عدال

 يف كــوهنم ذوي قــدرة عــىل األذاء أســلموا مل يــتمكن إســالمهم, أو :واملؤلفــة قلــوهبم
, أو ليــسلم أتبــاعهم;  ًكفــارا أو مــسلمني هلــم أتبــاع يعطــون ليــتمكن إســالمهم, أو ليــسلموا
ثالثــة للبــاجي عــن املــذهب مــع ابــن زرقــون عــن ابــن مــزين عــن ابــن القاســم وابــن حبيــب, 

  .قل اللخميون
ويف انقطـــاعهم لفـــشو اإلســـالم فـــال يعـــود ســـهمهم, وعـــوده إن احتـــيج إلـــيهم, قـــول 

َأصبغ ْ ْبن رشد مع الباجي عن املذهب, ورواية اَ   .وابن زرقون عن القايض ُ
  ]باب الرقاب[

ء رقيـــــق يعتقـــــون ووالؤهـــــم للمـــــسلمني:ويف الرقـــــاب  ويف رشط إســـــالمهم ,)1( رشا
َصـبغَأعــن  َّالـشيخروايـة أيب عمـر مـع   والبـاجي عـن ابــن القاسـم رشطهـا كواجـب الرقــاب ْ
 ويف إجـــزاء املعيـــب نقـــال البـــاجي عـــن ابـــن حبيـــب مـــع اللخمـــي عـــن ابـــن ,ونقـــل ابـــن بـــشري

                                     
ء: (تأمل قوله: َّالرصاع قال )1(  وقـد وقـع ,ده عبـد فأعتقـه عـن الزكـاة فلـيس مـن الرقـابفلو كـان عنـ) رشا

  .ما يوهم اخلالف فيه
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ّالعتبـي نرض, ومالك وأصحابه والباجي عـن ابـن القاسـم, و ِ ْ َأصـبغعـن ُ ْ يف جـواز إعانـة , وَ
إن مل يقـدر عـىل أداء : مـسها وخا, إن أتم ذلك عتقه:رابعهامكاتب هبا وكراهتها ومنعها, 

ْبــن رشــدكتابتــه وإن مل يــتم عتقــه للخمــي عــن غــري مالــك مــع ا عــن ابــن القاســم, واللخمــي  ُ
ْبن رشدعنها مع رواية حممد مرة وا  َّالـشيخعنها, واللخمي وعن روايـة حممـد أخـرى مـع  ُ

َأصبغعن األخوين و ْ ْبن رشد واَ   .عن املغرية ُ
ُقلـــت  املكاتـــب ال يقـــوى فيـــؤدي ]60: التوبـــة[ ﴾ z y﴿ : للـــشيخ روى املغـــرية:ُ

  .يف رواية ابن نافع وابن القاسم ما يعتق به, وعنه
 ولـــــو اشـــــرتى منهـــــا مكاتـــــب فـــــأعتق; ففـــــي ,وعـــــىل األول إن عجـــــز ردت: اللخمـــــي

َأصبغجوازه ومنعه فريد روايتا  ْ َ.  
ْبن رشدا : ب وقـوال اجلـالب, الرقـا,من أعتق مكاتبه أو مـدبره أو أم ولـده مل جيزئـه: ُ

ء رقيـــق يعتقـــون ووالؤهـــم للمـــسلمني, وقيـــل  ,إنـــه يف إعانـــة املكاتـــب يف آخـــر كتابتـــه: رشا
ْبن وهبعن ا َّالعتبيةوالباجي يف  املكاتبون, حيتمل إرادهتـام جـواز رصفهـا : , ويف الرقابَ

 َّالعتبيـــةفيهـــا أو قـــرصه عليهـــا كالـــشافعي, واألول ظـــاهر, ومل أجـــد مـــا ذكـــره البـــاجي عـــن 
ْبن رشد افيها, ومل حيكه   ., ومحله ابن عبد السالم عىل قرصه عليها بعيدَّالشيخوال  ُ
  .اء عتق مدبر اشرتي منها روايتانويف إجز

ْبن رشـدا جـواز :  وسـمع ابـن القاسـم,وعـىل الثانيـة إن فـات رد املـدبر ضـمن معتقـه: ُ
ئها لذلك   .رشا

ْبن رشدا  إجـزاء عتـق ويف, هذا خالف منعها بيعه للعتق, أو لعلـه حيـث جيـوز بيعـه: ُ
 إن أتــم عتقــه; لتخــريج اللخمــي عــىل إجــزاء املكاتــب, وعــىل رشط واجــب :ثالثهــاجــزء, 

ِّمطرفالرقاب و َُ.  
ئهــــا يف عتــــق عبــــد ربــــه عــــن نفــــسه نقــــال اللخمــــي عــــن روايتــــي ابــــن شــــعبان  ويف إجزا

ِّطرفُاألول مل َّالشيخوحممد, وعزا  والـوالء : ً ولو اشرتى منها من أعتقه عن نفسه قـائال,َ
ئه والوالء للمسلمني, ونفيه والوالء لهلل   .مسلمني; ففي إجزا

والــــوالء : ًبعتقــــه قــــائالعــــن أشــــهب وابــــن القاســــم, ونقلهــــام اللخمــــي  َّالــــشيخ نقــــال 
  .للمسلمني
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  .ًوالوالء للمسلمني مل جيزئه اتفاقا: ًولو أعتق عبده عن نفسه قائال: قال
أحـق وأوىل مـن فـك الرقـاب هـو : ًويف جوازها يف فك األسري قوال ابن حبيـب قـائال

دينا مع ابن  َأصبغ, وَعبد احلكمالتي بأ ْ   . معهاَ
لــو أخرجهــا فــأرس قبــل رصفهــا جــاز فــداؤه هبــا, ولــو افتقــر مل يعطهــا : َعبــد احلكــمابــن 

  . ويف الفداء لغريه,وفرق بعودها له
ه غارم, والغـارم مـدين : ابن حارث ًلو أطلق أسري بفداء دين عليه أعطي اتفاقا; أل

  .وال سفه فإن ادان لفساد ومل يتب منع: دمي ال يف فساد, القايضآ
  .َعبد احلكمًاتفاقا, فإن تاب فنقل اللخمي وقول ابن : اللخمي

  .دون الثلث كمباح, وأرش العمد كفساد ودين نفقة الزوجة وأرش خطأ
  .ًمد, ونقله أبو عمر جممعا عليهويف رصفها يف دين ميت قوال ابن حبيب وحم

  .لعله مل يعرف قول ابن حبيب: نابن زرقو
  .  ألهنا غصوب;ويف مدين زكاة فرط فيها وأعدم قوالن, صوب اللخمي منعه

ودين الكفارة كالزكاة, وضعفه ابن عبـد الـسالم بـأن غالبهـا بدلـه الـصوم : ابن بشري
  .فال دين, وجميزه مل يشرتط عجزه

ُقلت هور, وثبـوت البـدل ال  ما ليس بدله; كفارة التفريط, وفطـر رمـضان عـىل املـش:ُ
يمنع, إنـام يمنـع تقررهـا دينًـا عـىل اعتبـار حالـه يـوم أدائهـا ال يـوم وجوهبـا, ونقـل ابـن بـشري 

بناء عىل أهنا عىل الرتاخي أو الفور, وعزا الباجي األول ملالك والثـاين :  قال.فيهام قولني
عـرس فـصام ثـم إن قـدر عـىل العتـق فـأخر فأ: عـن ابـن القاسـم َّالـشيخ وروى ,البن القاسـم
رس فليعتق   .أ

ــرس فلــم يعتــق حتــى أعــرس فليــصم, :  وفيهــا:َّالــشيخقــال  مــن ظــاهر وهــو معــرس ثــم أ
  .إنام ينظر ليوم يكفر

ُقلــت  أخــذ اعتبــار يــوم األداء مــن هــذه يــرد بــأن كفــارة الظهــار يــؤمر هبــا دون لزومهــا :ُ
  .قبل الوطء وتلزم به, فلعله يف غري الالزمة والكالم يف الالزمة
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  ]باب الغارم[
 بإجحاف دينـه :ثالثهابعد فضل ما بيده عن دينه أو بقصوره عنه, ويف رشط الغارم 
  .به ولو فضله ما بيده

يعطـى وإن كـان لـه مـال بـإزاء دينـه, فـإن مل يـف بـه فغـارم : الباجي عن روايـة القـايض
يعطــى ولــو : ًيعطــى إن كــان حمتاجــا, وأشــار أخــرى: عــن الــداودي قــال مالــك مــرة, وفقــري

  .كان بيده أكثر من دينه
ميــل الغنــي إن ثــالث الروايــات متغــايرة, ومقتــىض األخــرية إعطــاء احل: ابــن زرقــون

  .وجب غرمه وأجحف به
ركبـــه ديـــن يلجئـــه  رشطـــه تغـــري حالـــه بعـــدم إعطائـــه; كـــذي أصـــول يـــستغلها: البـــاجي

منعـه ًلبيعها فيخرج عن حاله, وذو االبتذال والسعي يدان ليكـون غارمـا ال حتـل لـه; ألن 
  .ال خيرجه عن حالة ابتذاله

ْبن رشدا  وإن وجـد قـضاءه أو إن مل جيـد قـضاءه; قـول أمحـد ,يف كون الغارم ذا ديـن: ُ
ومهـا وفـاق; ألن معنـى الثـاين إن مل جيـد قـضاء يغنيـه مـا يفـضل عنـه, فمـن : بن نـرص وغـريه

ل مـــا ال فــضل لـــه عــام يبـــاع يف ديـــن فقــري غـــارم, ومـــن هــو لـــه وال فــضل يف كـــل مالـــه عــن كـــ
ًحيتاج إليه يف كونه كذلك أو فقريا فقط قوالن, بناء عىل قول ابن القاسم مع روايته بعدم 

جيعله فيه, وهو القيـاس إلمجـاعهم عـىل جعـل :  ودليل قوهلا مع أشهب,جعل القضاء فيه
  .الدين فيه لزكاة ناضه

ان ألفــــ ويف فـــضله عــــام حيتــــاج إليـــه يفــــي بدينــــه كمـــدين بــــألف لــــه دار وخـــادم قيمــــتهام
ًيكفيـــه ألـــف لـــدار وخـــادم يف كونـــه فقـــريا أو غنيـــا قـــوالن عـــىل قـــويل ابـــن القاســـم وأشـــهب ً ,

ومــن ال دار لــه وال خــادم إن كــان ذا عــني أو عــرض قنيــة أو جتــر يفــي بدينــه فقــري ال غــارم; 
ـه مـن أهلهـا; إذ  ألن الدين ال يـستغرق مـا بيـده, وإن كـان ذا نعـم تزكـى فـال يأخـذ زكـاة أل

تـــردد اللخمـــي يف الغـــارم يـــسقط دينـــه أو :  وقـــول ابـــن بـــشري,زكـــاة الـــنعمال يـــسقط الـــدين 
إن اســتغنى قبــل قــضائه ففيــه إشــكال, ولــو قيــل يــرد : يقــضيه مــن غريهــا مل أجــده, إنــام قــال

  .ًكان وجها
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  .اجلهاد, والرباط:  روى أبو عمر:ويف سبيل اهللا
ة امل: اللخمي قيمـون يف نحـر يعطى الغـازي الفقـري حيـث غـزوه الغنـي ببلـده, والغـزا

  .العدو وإن كانوا أغنياء حيث غزوهم
 وعــدم قبولــه أحــب ,ال بــأس: َّالــشيخًغنيــا ببلــده روايــة ويف ذي الكفايــة حيــث غــزوه 

  .ومعه ما يغنيه وهو غني ببلده:  وذكره الباجي بصيغة,إيل
َأصبغ ْ   .جيوز له أخذها: َ

ْبن وهبروى ا: أبو عمر   .كانا غنينييعطى الغازي ومالزم موضع الرباط إن  َ
 وتـرد ممـن أخـذها ال حيـل هلـام,:  ابن زرقون عن عيسى وابن حبيب عـن ابـن القاسـم

  .ليغزو هبا فجلس
 وآلـــة ,جيعـــل منهـــا يف احلمـــالن, والـــسالح, والقـــيس: َعبـــد احلكـــماللخمـــي عـــن ابـــن 

تيــة ً ولــو صــالح مــسلمون عــدوا أعجــزهم ,احلفــر, واملنجنيــق, وســفن الغــزو, وكــراء النوا
  .ل أعطوا منهادفعه عىل ما

املــشهور ال تــرصف يف بنــاء ســور التقــاء غــرة العــدو, وال إنــشاء أســطول :  ابــن بــشري
  .وشبهه

  ]باب ابن السبيل[
  .روى أبو عمر ذو سفر طاعة: وابن السبيل

ه الغازي: قال   .واملشهور أ
ُقلت   . ال أعرفه, وال رشط سفر الطاعة بل اإلباحة:ُ

 ,ط ما مل يتـب أو خيـف موتـه, وغنـاه ببلـده لغـولو كان يف سفر معصية مل يع: اللخمي
َأصبغ روايتا الباجي مع نقله عن ويف إعطاء غني ببلده معه ما يكفيه ْ َ.  

َأصــبغ يعطــى الغــازي فقــط لروايــة :ثالثهــافيــه ويف الغــازي غنيــني, : ابــن زرقــون ْ  عــن َ
َأصبغيب عن ابن القاسم مع عيسى وابن القاسم مع مالك مرة, وابن حب ْ َ.  

جــده بــرشط إن  إن و:ثالثهــاًلــو وجــد مــسلفا وهــو غنــي ببلــده; ففــي منعــه, : اللخمــي
  .تلف ماله فهو يف حل
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  .قال ومن اضطر خلروج من بلده أعطي ما يبلغه ولرجوعه إن اضطر له
ُقلـــت :  وروى حممـــد,ظـــرً إن كـــان غنيـــا منـــع, وإال فلفقـــره, وفيـــه لكونـــه ابـــن ســـبيل ن:ُ

ه ابن سبيل, وامل أقمت لفقـد مـا أتحمـل : قيم سنة أو سنتني يقوليصدق ذو هيئة الفقر أ
  .به, إن عرف صدقه أعطي, وأخاف أن يأخذ ويقيم

 :رابعهـــــا الواجبـــــة ال التطـــــوع, و:ثالثهــــا, )1(غويف حرمــــة الـــــصدقة عـــــىل آل النبـــــي 
َأصـبغعكـسه للبـاجي عــن  ْ َأصــبغ مــع ابـن نــافع واألخـوين واألهبــري, وسـامع َ ْ  ابـن القاســم َ
َّن القصوبعض أصحاب اب   .ارُ

  .بنو هاشم: م ومالك وأكثر أصحابهويف األول أربعة; ابن القاس
َأصبغعياض عن  ْ   .بنو قيص: َ

ْبن رشدواللخمي واالباجي    .بنو غالب: عنه ُ
  .وقيل كل قريش: عياض عنه

َأصبغويف كون موىل اآليل مثله قوال  ْ   . مع ابن نافع واألخوين وابن القاسمَ
  .ف يف موىل بني هاشم غلطوقول ابن بطال إنام اخلال: عياض
 ونقــل ابــن هــارون عــن ,ال تــدفع يف كفــن وال بنــاء مــسجد وال لعبــد وال كــافر: وفيهــا

أمجعـوا : إعطاءها لذمي ضعف عن اخلدمـة, ال أعرفـه, بـل قـول أيب عمـر: َعبد احلكمابن 
  .أال تعطى لذمي
َّن القــصار ابــإخراجهــا;  أعتــق مــن:  وقــول مالــك,املــذهب افتقــاره لنيتهــا وال نــص: ُ

 ثـــم ظنـــه البـــاقي فكفـــر عنـــه; مل جيزئـــه لآلخـــر يثبتـــه, ونفـــاه بعـــض ,عـــن أحـــد ظهاريـــه بعينـــه
  .ًأصحابنا وأظنه إلجزاء أخذها اإلمام كرها وال يتم; ألن علمه بأخذها منه استلزمها

ُقلت  يرد أخذه من الظهارين بأن رصف الفعل بنية لغري ما ال يفتقر رصف إليه هلـا :ُ
 وقــول ابــن ,غاصــب طعــام دفــع مثلــه لربــه صــدقة ال جيزئــه عــام غــصبيبطــل رصفــه إليــه; ك
َّن القصاراحلاجب يف جواب اب   .وألزم إذا مل يعلم: يف املكره ُ

                                     
ُّال حتـــل «: , ولفظـــه يف الــصدقة, بـــاب مـــا يكـــره مــن الـــصدقة2/1000: ًبالغـــاأخرجــه مالـــك يف املوطـــأ  )1( ِ َ

  .»ُالصدقة آلل حممد
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ئهإن أرا   .د بيان الزم قوله فواضح إلجزا
ئه ابـن : اللخمي عىل اخلالف فيمن كفر عن غريه أو ذبح أضحيته بغري أمره, وإجرا

راد رده بـبطالن الزمـه رد بمنعـه ملـا تقـدم, ورد ابـن بـشري بشري عـىل افتقارهـا ونفيـه, وإن أ
ء أو القــولإجــراء اللخمــي عــىل األ ورد ابــن بــشري والــصقيل متــسك , ضــحية بتعينهــا بالــرشا

اإلمــــام كارجتاعــــه عــــىل مطلــــق يف احلــــيض أبــــى الرجعــــة,  َّ نيــــةًالنــــايف بأخــــذها كرهــــا بــــإجزاء
كــرد وديعــة أو ديــن, ومقتــضاه لــو وخــرج ابــن بــشري لغــو افتقارهــا مــن أهنــم رشكــاء فيكــون 

تـــه ال :  وقـــال اللخمـــي والـــصقيل,أخـــذ قـــدرها مـــن مالـــه ودفـــع للمـــساكني ال بنيتهـــا ألجزأ
  .أخذها اإلمام العدل من مانعها:  وروى ابن عبدوس,جتزئه

  .ويؤديه: أشهب
, وال يقـاتلوا : ابن شعبان إن أخفى مالـه سـجن, وإن كـانوا مجاعـة قوتلـوا إن امتنعـوا

كـــل مـــن منـــع فريـــضة عجـــز املـــسلمون عـــن :  وروى حممـــد كاملوطـــأ,كـــاة الفطـــرعـــىل منـــع ز
  .أخذها منه وجب جهاده ألخذها

  .جتزئ املكره وال يثاب: ابن العريب
يل دين, أو مل حيل حويل دون ما معي قراض, أو بضاعة, أو ع: ويف تصديق من قال

  . طرقيمني
  .م روايتان هلا ولغريهايف املته: اللخمي وعبد احلق

  . مفرسمها:ثالثها غري املتهم, هلا ولنقله وابن مزين غريمها :ثالثها: لصقيلا
اللخمي يسأل أهل رفقـة القـادم, فـإن مل يوجـد مكـذب صـدق, وال يـصدق مقـيم يف 
دعوى حدوث عتقه أو إسالمه لظهوره, ويكشف يف دعوى القراض والدين, ويـصدق 

  .يف دعوى عدم احللول
 ولــو ,قــال ابــن حــارث عــن أشــهب وابــن القاســمويف إجــزاء عــرض عــن عــني كقيمــة ن

ئـــه قـــول أشـــهب وســـامع عيـــسى ابـــن القاســـم مـــع ابـــن  ذبـــح شـــاة زكاتـــه ففرقهـــا; ففـــي إجزا
ئـــه, , وحبيـــب عنـــه هـــة إخـــراج العـــني عـــن احلـــب وعكـــسه وعـــدم إجزا  يكـــره :ثالثهـــايف كرا

بـن  ال جيزئان, إال احلب عن العـني زمـن احلاجـة لـه ال:رابعهااألول وال جيزئ العكس, و
ْرشـــد َأصـــبغمـــع  ُ ْ ْبـــن وهـــب, وابـــن دينـــار واَ وابـــن أيب حـــازم وابـــن حـــارث عـــن ابـــن نـــافع,  َ



אא 

 

39

39 

بـن وروايته وسامع أيب زيد مـع زيـادة عيـسى عنـه العـني عـن املاشـية كـالعني عـن احلـب, وا
ْرشد   .عن ابن حبيب ُ

روى ابــن , ومــن أجــربه املــصدق عــىل أخــذ ثمــن عــن صــدقته رجــوت إجــزاءه: وفيهــا
  .دفعها لإلمام العدل وسؤاله إياها: نافعالقاسم وابن 
  .ال ينبغي تفريقها دونه: وفيها

, ًرصفتها يف حملها, إن كـان صـاحلا قـوال أشـهب وابـن القاسـم: ويف تصديقه من قال
ئها إن مل يسألهو   .يف إجزا

  .عن حممد, ونقل اللخمي َّالشيخنقل 
في له تفريقها دونه ًإن كان اإلمام غري عدل صدقه وما أراه فاعال, ومن خ: أشهب

كــان حيلفــه عليهــا أجــزأه دفعهــا إن : مل جيزئــه دفعهــا لــه, وإال فــروى ابــن القاســم وابــن نــافع
  .له

  .إن أكرهه فلعلها جتزئه وأحب إعادهتا, ودفعها ابن عمر لوايل املدينة: أشهب
ْبـــن رشـــدا َأصـــبغ قوهلـــا مـــع ;يف إجـــزاء دفعهـــا ملـــن ال يـــضعها موضـــعها: ُ ْ ْبـــن وهـــب واَ َ 
  .ال جيزئه: لتونيس عن ابن القاسم ا:ثانيهام, و قويل سامع عيسى ابن القاسموأحد

َأصــبغ ْ , خــرجهام ابــن بــشري عــىل صــحة قــسم الغاصــب ولغــوه, والعلــامء عــىل خالفــه: َ
ــه بنــاء عــىل أهنــم رشكــاء, واملــشهور خالفــه يــرد بمنعــه, بــل عــىل : رده ابــن عبــد الــسالمو بأ

  .هب, وليس الكالم يف املفرطأهنا غري متعلقة بذمة رهبا وهو املذ
وروى ابــن نــافع مــن جحــد الــساعي نــصف مــا عنــده فــصدقه وأخــذه بزكــاة : َّالــشيخ

  .ًضعفه ظلام, مل جيزئه عام جحده, ودفعها خلارجي تقدم يف ختلف الساعي
  :وترصف حيث رهبا واملال

  .روى املغرية ال حيبسها وجيرهيا عىل من يتصدق هبا عليه: الباجي
 العامـل ثـم األول خـوف حـدوث وجـوب املواسـاة فلـو وجـد مؤلـف يبـدأ: اللخمي

بــدئ بــه; ألن تثبيــت اإليــامن آكــد مــن إطعــام الفقــري, ويبــدأ بــالغزو إن خــيش عــىل النــاس, 
  .وابن السبيل عىل الفقري إن كان مقامه أشق من ترك الفقري

  .نقلها إن مل يوجد بمحلها: روايةال, ويؤثر من األصناف أحوجها: وفيها
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َمط   .إال فطريقانأو فضلها عنه لألقرب و: ِّرفُ
املشهور إن كان فقراء حملها أحوج أو مساوين مل ينقل إال فاضل إغنائهم, : الباجي

  .وإال فرق بمحلها بقدر اجتهاد اإلمام ونقل باقيها لألحوج
ْبـن وهـبومقتىض رواية ا ال بـأس ببعـث الرجـل بعـض زكاتـه للعـراق, فـإن : وغـريه َ

  .أحببت عدم بعثه جواز نقلهاكان ببلده أحوج 
ُقلت   . لبعضها:ُ
ئها: قال   .َسحنون إن نقل قوال ابن اللباد ووعىل رواية املنع يف إجزا

ًيف نقلهــا أربعــة; منعــه مالــك مــرة مــصوبا نقــل بعــضها ملــن أصــابتهم ســنة, : اللخمــي
  .ال بأس به: وقال مرة

  .ال جيزئ ناقلها: َسحنون
ُاملاجــشونابــن   حملهــا ومــساكينه, والــستة الباقيــة بــأمر اإلمــام يف يقــسم منهــا لفقــراء: ِ

  .أمهات البالد, واستحب مرة محلها للمدينة لصرب أهلها عىل ألوائها
  .ما عىل أميال من حملها كمحلها: وروى ابن نافع

وكــــذا مــــا دون مــــسافة القــــرص, فــــإن تلفــــت يف مــــسافة النقــــل; ففــــي ضــــامنه : َســــحنون
ازه مـع الـصقيل عـن حممـد, وعليـه يف وجـوب بعثهـا خترجيا الباجي عـىل روايتـي منعـه وجـو

  .لقدر متام حوهلا بوصوهلا ومنعه حتى يتم قوال حممد والباجي
ــه ال :−يريــد حممــد− َّالــشيخقــال : ابــن زرقــون  كــذا ينبغــي لــه أن يعمــل إن بعــث ال أ

  .ظاهر مساق كالم حممد عدم ضامهنا فتأمله, ويضمن إن فعل وهلكت قبل حملها
ُقلــت روى حممــد واســع أن يبعــث مــن زكاتــه للعــراق, وأحــب إيل أن : وادر نــص النــ:ُ

 فـإن هلكـت بـالطريق فـال ًيؤثر مـن عنـده إن كـان حمتاجـا, فـإن مل يكـن كـذلك فـال بـأس بـه,
  .يشء عليه
  .بقدر ما يكون حلوهلا عند بلوغهاهذا إن بعثها قبل حملها : حممد
  .يريد حممد إىل آخره: َّالشيخ

الـه الغائـب عنـه زكاتـه ملكانـه ولـزوم تعجيلهـا إن مل حيـتج ويف تأخري من حـل حـول م
ًأو وجـــد مـــسلفا روايتـــان, وقيـــد اللخمـــي اخلـــالف بمـــن ظـــن إيابـــه قبـــل حولـــه فعيـــق, وإال 
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املعتــرب : فعليــه أن يوكــل فــإن أبــى عمــرت ذمتــه ولــزم إخراجهــا اآلن عــىل أحــد قــويل مالــك

  .ريؤخ: َسحنونعىل قول , وحمل املالك, أو عىل جواز النقل
ُقلــــت ئهــــا قبــــل احللــــول بيــــسري قــــوال املــــشهور , و عــــىل أن املعتــــرب حمــــل املــــال:ُ يف إجزا

, وسـامع القـرينني تقـديمها كالـصالة قبـل وقتهـا َعبد احلكـممعها, والباجي عن رواية ابن 
ْبــن وهــبمــع أيب عمــر عــن روايــة ا ْبــن رشــدوخالــد بــن خــراش وا َ عــن محــل ابــن نــافع قــول  ُ

  .وال بساعة: مالك وقوله
  .روى حممد يومان ال أزيد: واليسري, اللخمي

  .عرشة: ابن حبيب
  .نصفه: شهر, وقيل: ابن القاسم
ْبــــــن رشــــــدنقلهــــــا ا, وروى زيــــــاد شــــــهران: عيــــــاض بــــــع ُ عــــــزا اخلــــــامس , وســــــوى الرا

ــام: قــول ابــن بــشري, وللمبــسوط ومتــم كــل قــول بنحــو ذلــك مخــسة ال : قيــل, وقيــل ثالثــة أ
لــو كانــت كالــصالة : مقتــىض قــول التونــيس, و اليــومأعــرفهام, ومقتــىض الثــاين اعتبــار كــرس

  .انبغى أن حيسب الوقت الذي أفاد فيه من اليوم وهذا ضيق لغوه
 الـــدين; لنقـــل اللخمـــي :ثالثهـــاويف إجـــزاء زكـــاة الـــدين والعـــرض قبـــل قبـــضه وبيعـــه, 

  . وعزو ابن عبد السالم األول ألشهب ال أعرفه,وحممد عن ابن القاسم وأشهب
  ]طرباب زكاة الف[

ً إعطــاء مـسلم فقــري لقـوت يــوم الفطـر صــاعا مـن غالــب القــوت :ًزكـاة الفطــر مـصدرا
ـه زكـاة  أو جزئه املسمى للجزء املقصور وجوبه عليـه, وال ينـتقض بإعطـاء صـاع ثـان; أل

  .كأضحية ثانية, وإال زيد مرة واحدة
  .)1(ًصاع إىل آخره, يعطي مسلام إىل آخره: ًواسام

                                     
ـأما احلد املصدري فيناسـبه اإلعطـاء: َّالرصاع قال )1(  مـرارا وإنـام احتـاج إىل ه مـصدر ورسه مـا قـدمناه; أل

:  الزكـــاة الـــرشعية تطلـــق عـــىل أمـــرين عـــىل الـــيشء املخـــرج وعـــىل اإلخـــراج وقولـــه; ألنذكـــر الرســـمني
ا ال جتـــزئ وال ; ألهنـــأصـــله مفعـــول فأضـــيف املـــصدر اختـــصارا ليخـــرج بـــه مـــن لـــيس بمـــسلم) مـــسلم(

ــضااحــرتز بــه مــن الغنــي ) فقــري: (تــسمى زكــاة فطــر رشعــا وقولــه  يظهــر أهنــا الم علــة )لقــوت: ( قولــهًأ
= 
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اغنـوهم عـن سـؤال  «:غ وإنـام هـو لـذلك لقولـه ,لإلعطاء ليخرج به إذا أعطي لغري قوت يـوم الفطـر
هو املفعول الثاين للمصدر أخرج مـا أعطـى مـا لـيس بـصاع أقـل أو أكثـر ) اًصاع: (, وقوله»ذلك اليوم

 فإنـه ال يـسمى زكـاة ,بغالـبصفة للصاع احرتز به إذا أخرجه مما ليس ) من غالب: (فليس بفطر قوله
 وهذا ليدخل بـه يف احلـد صـورة ,معطوف عىل الصاع املفعول) أو جزؤه: (والغالب يأيت تفسريه قوله

َّدونــــة الــــرشكة يف العبــــد عــــىل مــــذهب امل إذا كــــان عبــــد لرجــــل فيــــه نــــصف وآلخــــر ثلــــث وآلخــــر ســــدس َ
َّدونة فمذهب امل  جيـب صـاع مـستقل عـىل :وقيـل ,أن الزكاة واجبة عىل احلصص والشاذ عـىل الـرءوسَ
 وإن كــان عــىل احلــصص فعــىل قــدر النــسبة فمــن لــه , فــإن كــان عــىل الــرءوس فيكــون أثالثــا,كــل واحــد

 ومن لـه سـدس , ومن له ثلث فالواجب عليه ثلث صاع,نصف فالواجب عليه يف نصفه نصف صاع
 صـاع عـىل  القسمة عـىل الـرءوس فالواجـب ثلـث: وكذلك إذا قلنا,فالواجب يف السدس سدس صاع

  .قدر نسبة الرءوس
يف جــــزؤه يعــــود عــــىل الــــصاع وجــــزؤه مفعــــول معطــــوف عــــىل  إلــــخ الــــضمري) ...أو جــــزؤه املــــسمى: (فقولــــه

جـرت عـىل غـري ) للجـزء(صـفة ) املقصور(املفعول قبله واملسمى صفة جلزئه وجلزء يتعلق باملسمى و
 وضــمري ,املوصــوف بــصفتهفاعــل هبــا والــضمري املــضاف إليــه عائــد عــىل جزئــه ) وجوبــه(مــن هــو لــه و

 وإمــا جـــزء صـــاع , مـــن غــري زيـــادة ونقـــصًا كــامالً ومعنـــاه أن زكـــاة الفطــر إمـــا صـــاع,عـــىل اجلــزء) عليــه(
 فإن كـان جـزء امللـك ثلثـا فـاجلزء املـسمى ,سمي بجزء قد قرص وجوب اجلزء املسمى عىل ذلك اجلزء

ف مـــن صـــاع وأخـــرج  وإن كـــان نـــصفا فنـــص, وهـــو الواجـــب قـــرصه عـــىل اجلـــزء الثلـــث,ثلـــث مـــن صـــاع
 وسـيظهر لـك بعــد أن ,بـذلك الزيـادة عـىل املـسمى أو الــنقص منـه كـام ذكرنـا يف الـصاع هــذا الـذي يظهـر

إلـخ فيقـال ) اسـام صـاع( وأمـا قولـه و, وهو بعيد هذا حد املصدر,يعود عىل املعطى) عليه(الضمري يف 
ا لقـوت ً فقـريًعطـى مـسلامفيه صاع من غالـب القـوت أو جـزؤه املـسمى للجـزء املقـصور وجوبـه عليـه ي

ـت بخـط بعـض املـشايخ أن , ومعناه كـام تقـدم يف الرسـم املـصدري,يوم الفطر  أورد عليـه :َّالـشيخ ورأ
ــه يــصدق عــىل صــورة إعطــاء الكــافر املــسلم بالــصفة املــذكورة;أن احلــد غــري مــانع  وال يــصدق عــىل , أل

  .هذا اإلعطاء زكاة فطر
  .لك كذًوكذلك إذا أعطى العبد مسلام:قال 
 والكـافر ال جيـب عليـه ,)املقـصور وجوبـه عليـه: ( وهـو قولـه, بأن يف احلـد مـا خيـرج ذلـكط وأجاب :قال

  . وفيه بحث,فتأمل هذا فظاهره أن الضمري يف عليه يعود عىل املعطى املفهوم من الكالم والسياق
  . القول باحلصص أو القول بالرءوس:َّالشيخ هل راعى :)فإن قلت(
ُقلت( اجلـزء املخـرج  إن : أي; ولـذا قـال املقـصور وجوبـه عـىل املكلـف,ه راعى القول باحلـصص يظهر أ:)ُ

 حـــــسب مـــــا اقتـــــضته التـــــسمية وجوبه عـــــىل املخـــــرج إمـــــا ثلـــــث أو ربـــــع عـــــىلســـــمي للجـــــزء الـــــذي قـــــرص
  .والقسمة

 ومل يـراع عـدم , يف املـرصف مـسلم فقـري مل يـراع مـرصف الزكـاة عـىل قـول كثـريطَّالشيخ  قول :)فإن قلت(
  .ت اليوم عىل قول أيب مصعبقو

= 
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  .ويف حكمها طرق
  .واجبة: للخميالباجي وا

ْبن رشدا   .قال بعض أصحابنا سنة: ُ
  .قول بعض أصحاب مالك سنة ضعيف: أبو عمر

  . متريض ال يشءغسنة فرضها رسول اهللا  َّالشيخقال وقول 
  .يف فرضها روايتان إحدامها حمتملة: ابن العريب

  :ويف وقت وجوهبا طرق
 :رابعهـامس يومهـا, يف كونه بأول جزء ليلة الفطـر أو فجرهـا أو طلـوع شـ: اللخمي

َصــبغَجلــزء مــن يــوم الفطــر إىل غروهبــا أل  مــع أشــهب وابــن القاســم مــع األخــوين وبعــض ْ
بــع بــإدراك جــزء مــن ليلــة  أصــحاب مالــك وكلهــا رويــت إال الثالــث, ونقــل ابــن بــشري الرا

  .الفطر إىل غروب شمس يومه
 =                                     

ُقلت(  وبـذلك تـأولوا , ما قاله اللخمي عىل أصل املذهب أن املراعى فقـري مـرصف الزكـاة:َّالشيخ راعى :)ُ
  . مسلم فقري:كالم من أطلق يف مرصف الزكاة فلذا قال

 تلزمـه  الصاع بالوجوب فهل يرد عىل حده إذا أخرج رجل عن رجل أجنبي مل:َّالشيخ مل يقيد :)فإن قلت(
 وإنـــام هـــي صـــدقة تـــصدق هبـــا عـــن ,عليـــه زكـــاة فطـــر رشعـــا  هـــذا ال يـــصدق فـــإن,ا إىل آخـــرهًنفقتـــه صـــاع

  .أجنبي
ُقلـــت(  واهللا أعلـــم قولـــه بعـــد , وتقـــدم مـــا فيـــه,يف صـــورة الكـــافرَّالـــشيخ  لعـــل اجلـــواب يؤخـــذ مـــن جـــواب :)ُ

ر الــسؤال أن مــن  وال ينــتقض هــذا جــواب عــن ســؤال مقــدر يــورد عــىل رســمه كــام نــذكره وتقــدي,رســمه
ا بعد إخراجه زكاة الفطـر عـن نفـسه ينـتقض بـه عـىل الرسـم فيكـون غـري مـانع لـدخول ًا ثانيًأخرج صاع

ـا نمنـع أن هـذه الـصورة ليـست بزكـاة :َّالـشيخ فأجـاب ; ألن زكـاة الفطـر هـي األوىل;ما ليس منه فيه  بأ
قـررة وجـب التـصدق هبـا ملعنـى  وقد عـددها كـام يعـدد الـضحية واجلـامع أن يقـال عبـادة م,بل هي زكاة

  .عدادها أصله األضحيةيف زمن خاص فيصح ت
 وأمــا األضــحية فظــاهره أهنــا , وإال زيــد هــذا يــدل عــىل أهنــا ليــست منــصوصة أعنــي تعــداد زكــاة الفطــر:قولــه

يف األضحية واألحاديث تدل عليه وظـاهره َّالشيخ  وكان يميض لنا أن هذا الفرع مل يذكره ,منصوصة
 وأمـا ,ا كـذلكً وعـدد ثانيـ,ذلك فهذا الكالم يقتيض أن ذلك إنام هو إذا ضحى عن نفـسهأن املذهب ك

إذا ضحى عن نفسه ثـم ضـحى عـن أجنبـي فـال يـسمى أضـحية رشعيـة بوجـه كـام إذا أخـرج الزكـاة عـن 
  .أجنبي وهو ظاهر, واهللا أعلم
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د فعـــــىل األول جيـــــب عـــــىل مـــــن مـــــات أو بـــــاع أو أعتـــــق أو أبـــــان زوجتـــــه بعـــــ: اللخمـــــي
الغــروب ليلــة الفطــر, ال عــىل مــن ولــد أو أســلم حينئــذ, وكــذا قبليــة طلــوع الفجــر وطلــوع 

  .من قال برتقبها سائر اليوم راعى ترقبها فيه, والشمس وبعديتهام
ْبن رشـدا ويف :  روايتـا أشـهب وابـن القاسـم, وقوالمهـابـاألول أو الثـاينيف وجوهبـا : ُ

  .د قويل مالكحد انتقاهلا مخسة; غروب شمس يوم الفطر ألح
ُاملاجـشونابـن , و زكاة من بيع يوم الفطر عىل مبتاعـه:فيها : نقـل القـايض, وزواهلـا: ِ
  .طلوعها

  .طلوع الفجر: الرابع
  فأخــذ حممــد وأشــهب يف أحــد قوليــه بــالرابع,غــروب شــمس آخــر رمــضان: اخلــامس
 بائعـه زكاتـه واجبـة عـىل:  لقوهلام فيمن بيـع بعـد الفجـر إىل غـروب الـشمس;مراعيني غريه

مـــستحبة ملبتاعـــه, وبعـــد غـــروب شـــمس آخـــر رمـــضان العكـــس فـــيهام, وكـــذا يف ســـائر مـــا 
  .تنتقل به

ُقلت   . وعزا التونيس ألشهب ثاين أربعة:ُ
جبــــت عــــىل املــــشرتي واســــتحبت إن بيــــع قبــــل طلــــوع الفجــــر و: ًاللخمــــي نــــاقال عنــــه

  .للبائع
ْبــن رشــدا ــضا بكــل األقــوال احتياطــا; لقولــه: ُ ًوقــال أشــهب أ  بيــع بــني الغــروبني مــن: ً

ًوجبت عىل بائعه ومبتاعه معا, وكذا سائر مـا ينتقـل إليـه وهـو عـىل قـول أيب الفـرج وغـريه 
يف تـــرجيح دليـــل اإلباحـــة عـــىل دليـــل احلظـــر, وعـــىل قـــول األهبـــري بـــالعكس يـــسقط عـــنهام, 

  .وعىل ختيري املجتهد خيري يف إجياهبا عىل أحدمها
ُقلت كـون زكـاة مـن بيـع بـني الغـروبني عـىل بائعـه  األظهر يف األولـني العكـس, ففـي :ُ

أو مبتاعه, أو عىل بائعه ومستحبة ملبتاعه إن بيع بعد طلوع الفجر والعكس إن بيـع قبلـه, 
: ســابعها, وســقوطها عــنهام: سادســها, وعلــيهام: أو هــذا دون العكــس إن بيــع قبلــه, خامــسها

ْبــن رشــد وانقــل ابــن بــشري, وخيــري الــساعي يف أخــذها مــن أحــدمها ألول األربعــة عــن أشــهب  ُ
ْبــــن رشـــدًأوال, ونقـــل التونــــيس عنـــه وا ًعنــــه ثانيـــا, وخترجيــــه عـــىل قــــول األهبـــري وعــــىل القــــول  ُ

  .ً اتفاقاال تسقط عن من مات بعد الفجر: صوب عياض قول بعضهم, وبالتخيري
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إن مـــات مـــوص هبـــا ليلـــة الفطـــر أخرجـــت مـــن رأس مالـــه, وإن مل يـــوص أمـــر : وفيهـــا
  . تسقط بموت من تلزمه عنه ليلة الفطروارثه ومل جيرب, وال
وقـــــول أشـــــهب باســـــتحباهبا ملـــــن أســـــلم بعـــــد فجـــــر آخـــــر رمـــــضان دون : ابـــــن حبيـــــب

  .وجوهبا عليه, لعدم صوم بعضه شاذ ينقضه وجوهبا عىل من ولد حينئذ
ْبن رشدا   .فيتحصل يف النرصاين ستة أقوال: ُ

ُقلت م الفطر, وطلوع  قبلية فجر آخر يوم من رمضان, وغروب شمسه, وفجر يو:ُ
ًشمــسه, وزواهلــا, وغروهبــا ولــو مــن يــوم الفطــر عــىل مــن بيــع بيعــا فاســدا; ففــي كوهنــا عنــه  ً
عـــىل مبتاعــــه, أو إن مــــىض يـــوم الفطــــر بعــــد فـــوت العبــــد, وإن مل يفــــت بـــيشء فعــــىل البــــائع, 

 إن مل يــرد لفوتــه ولــو بعــد يــوم الفطــر, وإال فعــىل البــائع للخمــي عــن ابــن القاســم, :ثالثهــا
ُاملاجشون وابن حبيب مع ابن وأشهب ِ.  

ُقلت   .حواض َّالشيخ يف نقله قول أشهب تعارض مفهوميه, ونقل :ُ
ذكر حممد عنه إن أدركه الفطر ومل يفت بيشء فعىل بائعه, ولو فات بعد ذلـك, : قال

  .ًوإن أدركه فائتا فعىل مبتاعه
: أشــهب, وعــىل مبتاعــه: ولــو رده يــوم الفطــر, فقــال ابــن القاســم: عــن حممــد َّالــشيخ

  .ليلته أو يومهعىل كل منهام زكاة كاملة, وكذا رده ليلة الفطر كأمة حاضت 
وكـــذا العبـــد يبـــاع بعهـــدة الـــثالث فانقـــضت ليلتـــه أو يومـــه, ولـــو مـــىض يـــوم : أشـــهب

  .الفطر قبل ميض الثالث فعىل بائعه فقط, ولو بيع بالرباءة فعىل مبتاعه فقط
ً كمبيع بيعا فاسدا, ونقله املعيب يرد أو يميض: اللخمي عن ابن حبيب عـن  َّالشيخً

ُاملاجشونابن  ِ.  
  .ًلو مر يوم الفطر عىل مبيع بخيار فعىل بائعه اتفاقا: اللخمي
ُقلــت ْبــن رشــد عــىل نقــل ا:ُ ــه بإمــضائه ممــىض مــن يــوم وقــع مــع قــول أشــهب يف عبيــد  ُ أ

  .القراض عىل مبتاعه
 فجعـــل ,بعـــده واســـعيـــستحب إخراجهـــا بعـــد الفجـــر قبـــل الغـــدو للمـــصىل, و: وفيهــا

ــه بيــان , وأحــسن: يــستحب, وواســع قــولني لقولــه األول: اللخمــي قولــه رده ابــن بــشري بأ
ـه بنـاء عـىل أن نقـيض املـستحب مكـروه  لوقتي املـستحب واجلـائز, وقـرر أخـذ اللخمـي بأ
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ه لو مل يكن نقيض املـستحب مكروهـا مـا كـان املـستحب مـستحبا ًفمنع, فاستدل بأ  ألن ;ً
, وى طرفــــاه مل يــــستحب نقيــــضه, فوجــــب تــــرجيح عدمــــه وهــــو املكــــروهالنقــــيض إن تــــسا

أجيــب بالتــساوي يف عــدم الــذم والتفــاوت يف املــدح, وبــذا صــح انقــسام املوســع لفــضيلة و
 يـرد بنقـل ,ًيستحب إخراجها بعد الفجـر قبـل الغـدو اتفاقـا: قول ابن احلاجب, وواختيار
جوهبــا, وغــره قبولــه رد ابــن مــن أوجبهــا بطلــوع الــشمس مل يــستحبه حينئــذ لعــدم و: ســند

بــــشري عــــىل اللخمــــي مــــع ظنــــه كــــون خــــالف اللخمــــي يرجــــع للوقــــت املــــستحب, فــــرصح 
بنقيضه وهو االتفاق فيه وظنه وهم; ألن خالف اللخمي راجع ملـا بعـد الـصالة هـل هـو 
ًمكـــــروه أو ال, وكونـــــه واســـــعا ال يوجـــــب كـــــون األول غـــــري مـــــستحب; كوقـــــت الفـــــضيلة 

ًنـــام يوجـــب ذلـــك عـــىل كـــون نقـــيض املـــستحب مكروهـــا وقـــد والـــسعة يف قامـــة الظهـــر, وإ
  .تقدم

ئهـــــا قبـــــل الفطـــــر بيـــــومني قـــــوالن هلـــــا مـــــع ابـــــن مـــــسلمة, وابـــــن  َسحنون ولـــــ,ويف إجزا
ُاملاجشون ْبن رشدوالباجي عن املشهور, وخرجه ا ِ  ويـرد ,عىل تقديم الزكاة قبـل احلـول ُ

  .بخصوص وقت إغنائها
ُاملاجشونوابن  قوال املرصيني من الرواةيف إجزاء إخراجها قبله بيسري : َّالشيخ ِ.  

َأصــبغالتونــيس عــن  ْ ــام قــائال:  وحممــدَ  أخرجهــا إن: ًال بــأس بإخراجهــا قبلــه بثالثــة أ
  .قبل بيومني فهلكت ضمنها

ه وقت جتزئ فيه: التونيس   .فيه نظر; أل
ًإن علــم بقاؤهــا بيــده إىل وقــت وجوهبــا أجــزأت اتفاقــا; ألن لــدافعها قبلــه : اللخمــي

ءانت   .زاعها, فرتكها كابتداء دفعها, وجعل ابن بشري الثالثة كاليومني واجلواز كاإلجزا
ويف وجوهبا بملكها زائدة عىل واجب قوت يومـه, أو بعـدم إجحافهـا بـه, أو بملكـه 

 وأيب عمـر عـن , بغنائـه املـانع أخـذها للتلقـني مـع اجلـالب:رابعهـاًقوت مخسة عـرش يومـا, 
ابن حبيب, واللخمي عنه مع القايض, والـصقيل عـن روايـة رواية أيب متام, والصقيل عن 

ْبن وهبا ُاملاجـشون, ورواية أيب عمر مـع اللخمـي عـن قـول ابـن َ  حلـت لـه سـقطت مـن: ِ
  .عنه

أخذها?ومثله رواية : قال   حممد إن أخرجها ذو عرسة أ
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خرج ويأخذ: قال   .ال, أ
ُقلت ُاملاجشون يف جعله مثله نظر; ألن مقتىض قول ابن :ُ وهبا عىل مـن لـه مـا يمنعهـا وج ِ

وحتل له بإخراجها, ومقتىض قول مالـك سـقوطها عنـه, وإال لـزم منعهـا مـن جتـوز ملثلـه; لكونـه 
  .يف لزومها من فضلت عن قوت يوم فطره بام أعطيها واستحباهبا, وأخرجها وهو بعيد

  .ألن غناه حدث بعد وقت وجوهبا: ًنقل الصقيل عن ابن حبيب واجلالب قائال
سـقوطها : نقـل ابـن شـاس وتابعـه, و يؤدهيا من حلت لـه, واملحتـاج إن وجـد:وفيها

ال يــشرتط : قــال اللخمــي, وعمــن حتــل لــه الزكــاة يوجــب رشط ملــك النــصاب يف وجوهبــا
  .عىل األول يف أمره فاقدها بتسلفها إن وجد قوالن هلا وملحمد, وًاتفاقا

رصف مـا استقرضـه سمعت تقييد األول بملكه عوضها أو ذكره ملقرضـه : القابيس
ن يؤدهيا   .فيها, ونحو قوهلا نقل أيب عمر رواية أشهب وجوهبا عىل من ليس عنده من أ
. ويف وجوهبـــا عـــىل مالـــك عبـــد فقـــط إحـــدى الـــروايتني, وقـــول أشـــهب مـــع األخـــرى

  .بناء عىل اعتبار يرسه به, أو كوهنا مواساة ال تشق: اللخمي
  :وتلزم عن من تلزمه نفقته

ْبن وهبوال املعروف واملبسوط عن اويف رشط إسالمه ق َ.  
ويف وجوهبــــا عــــىل الــــزوج عــــن زوجتــــه الواجبــــة نفقتهــــا; املــــشهور وقــــول ابــــن أرشس مــــع 
املبسوطة عن ابن نـافع, وعـىل األول يف وجوهبـا عـن أكثـر مـن خـادم إىل أربـع أو مخـس إن اقتـضاه 

َأصــــبغ عــــن خــــادمني فقــــط للعتبــــي عــــن :ثالثهــــارشفهــــا,  ْ ْبــــن رشــــد مــــع اَ ايــــة ابــــن شــــعبان, عــــن رو ُ
ْبن رشدواملبسوط واملبسوطة, وحييى عن ابن القاسم مع ا َأصبغعن ظاهرها وسامعه  ُ ْ َ.  

َأصـبغعن ابـن حبيـب و َّالشيخ ْ يؤدهيـا عـن زوجـة أبيـه : واألخـوين َعبـد احلكـم وابـن َ
  .الفقري وخادمها
 فـــإن كانـــا مهـــا ,يؤدهيـــا عـــن خـــادمي أبويـــه املحتـــاجني إلـــيهام غـــري زوجـــني: اللخمـــي

وكــــافيتهام خــــادم األب أداهــــا عنهــــا دون األخــــرى, والعكــــس يــــسقط نفقــــتهام ليــــرس األب 
املخدم يرجع حلرية عىل ذي خدمته, ولربه; قال يف كوهنـا عليـه : روى الباجي, وبخادمه

مــع  َعبــد احلكــممــع أشــهب, وهلــا وابــن  َسحنون إن قلــت خدمتــه لــ:ثالثهــاأو عــىل املخــدم, 
ُجشوناملاحممد عن ابن القاسم وابن  ِ.  
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, وذوي َســحنونرجــع ابــن القاســم لــألول, ويف نفقتــه الثالثــة للبــاجي عــن : البــاجي
ُاملاجشوناألول يف الفطرة مع ذوي الثاين وابن  ِ.  

 عـىل العبـد يف مالـه لـروايتني ومهـا فيهـا, :ثالثهايف كوهنا عىل ربه أو املخدم, : عياض
ـام فعـىل ربـهورواية ابن الفخار وهي قول املوثقني أهنا يف كسبه وخ , دمته إال أن تقـل األ

إنـام اخلـالف يف الكثـرية ويف القليلـة : قيـل, وإن كثرت فعـىل املخـدم, وإال فعـىل ربـه: قيلو
  .َسحنونعىل ربه وهو قول 

ُقلت  تفسريه رواية كوهنا يف ماله بكوهنا يف كـسبه خـالف نـص نكاحهـا كـسبه لـيس :ُ
  .اهر مأذوهناًماال له ونفقة زوجته يف ماله ال يف كسبه, وظ

املـوىص بخدمتــه لرجـل وبرقبتــه آلخـر مــن يومئـذ كــالراجع لربـه يف فطرتــه : اللخمـي
  .ونفقته

ولـو جعـل رقبتـه مـدة خدمتـه لوارثـه وبعـدها ألجنبـي, صـار اخلـالف يف فطرتـه : قال
  .ونفقته بني املخدم والوارث; ألن ماله إن مات وقيمته لوارثه إن قتل له

  .وفطرة األجري بنفقته عليه
  .قد خيرج عىل املخدم إال أن يفهموا دخوهلا يف نفقة املخدم دون األجري: التونيس

 زكـاة كاملـة, ٍّ عىل كـل:ثالثهاويف وجوهبا عن مشرتك فيه عىل األجزاء أو الرؤوس, 
ُاملاجــشونهلــا, ولنقــل ابــن بــشري والبــاجي عــن روايــة ابــن  مــع الــصقيل عنــه, وابــن حــارث  ِ

حر وعبد ففي سقوط مناب العبد وثبوته عىل احلـر نقـال ابـن عن رواية عيل, فلو كان بني 
  .شاس عن املذهب واألخوين

ويف وجوب كلها عىل مالك بعض معتق بعـضه, أو بقـدر ملكـه ومـا بقـي سـاقط, أو 
سقوطها عنهام للباجي عن رواية األخـوين : عىل العبد, أو إال أن يعدم فاألول, خامسها

َأصــــبغمــــع املبــــسوطة عــــن  ْ ون عــــن أشــــهب معهــــا, واللخمــــي عنــــه مــــع روايــــة , وابــــن زرقــــَ
املبــسوط, والبــاجي عــن ابــن مــسلمة, واللخمــي مــع أيب عمــر عنــه, وابــن زرقــون عــن أيب 

  .مصعب مع املبسوطة عنه, وعن ابن أيب أويس
 ســقوطها عــنهام لروايتــي القــايض, :ثالثهــاويف كوهنــا عــن املكاتــب عليــه أو عــىل ربــه, 

  .بونقل اللخمي مع ظاهر رواية اجلال
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  . ونقل الصقيل عن أشهب,ويف سقوطها عن عبد عليه مثله ال يملك غريه قوهلا
ويف ســـقوطها بالـــدين كزكـــاة العـــني نقـــل الـــصقيل مـــع اللخمـــي عـــن القـــايض, وعـــن 

  .أشهب مع رواية الصقيل
  .واملرهون واجلاين واآلبق املرجو كغريهم

َّن القصاراب   .واملغصوب مثله يف رجائه وإياسه: ُ
عــن عبيــد القــراض عــىل ربــه مــن غــريه أو منــه مــسقطة مــن رأس مالــه أو ال ويف كوهنــا 

 منــــــه, وعــــــىل العامــــــل بقــــــدر حظــــــه مــــــن ربــــــح يف كــــــل املــــــال إن كــــــان, :رابعهــــــاكنفقــــــتهم, 
ْبـــن وهـــبمـــن مـــال ربـــه, كـــذلك هلـــا مـــع البـــاجي عـــن روايـــة ابـــن القاســـم, وا: وخامـــسها َ 

َأصــبغو ْ ْيب زمنَــنيأ تفــسري ابــن  مــع أشــهب, وابــن حبيــب والبــاجي عــن روايــة أشــهب مــعَ َ َ 
قولـــه فيهـــا وتفـــسريه الـــصقيل, وينـــاقض بعـــده الـــربح يف زكاتـــه يـــوم حـــصوله ال قبلـــه وهنـــا 

ه وقت تعلق الوجوب فيهام, وأحرى   .جياب بأ
  :ًوقدرها صاع مطلقا

  .من الرب نصفه: الصقيل عن ابن حبيب
رة تـــــؤدى مـــــن القمـــــح والـــــشعري والتمـــــر واألقـــــط والزبيـــــب والـــــسلت والـــــذ: وفيهـــــا

  .والدخن واألرز
ْبن رشدا   . عن ابن القاسم من اخلمسة األولليحيى: ُ

ُاملاجشونابن    .من األربعة والسلت ِ
  .من الستة: أشهب

  .من كلها والعلس: ابن حبيب
ه من جنس القمح والشعري يف زكاة احلب: الباجي  فكذا يف الفطرة واألقـيس عىل أ

  .عليهام
ســــمع ابــــن , و مــــن زبيــــب; يــــرد باإلمجــــاعقــــول بعــــض املتــــأخرين ال خيــــرج: البــــاجي

  .ال يؤدهيا من التني من ليس طعامهم غريه: القاسم
ئهــا مــن القطنيــة إن كانــت عيــشهم ســامع أيب زيــد ابــن القاســم, وقــول : البيــان يف إجزا

قيــــــد األول يف املقـــــدمات بكوهنــــــا عيــــــشهم يف , وأشـــــهب فيهــــــا, وروي عـــــن ابــــــن القاســـــم
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ال خيـــرج مـــن الـــسلت والـــذرة :  عـــن ابـــن القاســـماخلـــصب واجلـــدب, وقيـــد بـــه روايـــة حييـــى
  .والدخن واألرز إال أن يكون عيشهم

  .وعليه ال خيرج من القطنية واجللجالن وإن كان عيشهم: قال
ًيف أدائهـا مـن القطنيـة والتـني والـسويق عيـشا هلـم قـوال ابـن القاسـم وحممـد : اللخمي

  .مع روايته
  .ال جتزئ من دقيق: وفيها

  .يعه, وكذا اخلبزجتزئ بر: ن حبيباب
  .قول ابن حبيب تفسري الباجي خالف: الصقيل وبعض القرويني

ابــن العــريب خيــرج مــن كــل عــيش لــبن أو حلــم أو غريمهــا, ويف كــون املعتــرب ممــا يــؤدي 
ْبـن رشـدمنه مقتاته ال لبخل أو مقتات أهـل بلـده نقـال ا إال أن : ًعـن حممـد واملـذهب قـائال ُ

  .يعجز عن قوت بلده فمن قوته
إن كان قوته أحـد الثالثـة األول أخـرج مـا شـاء منهـا ولـو مـن أدنـى قوتـه : ن حبيباب

منهــا, وإن كــان أحــد الــسبعة الباقيــة أخــرج مــن قوتــه وقــوت بلــده منهــا, فــإن أخــرج غــريه 
  .منها مل جيزئه

ْبن رشدا ظاهره ولو كان أرفع من قوته وقـوت بلـده وأن املعتـرب مـن الـسبعة قـوت : ُ
  .ن يعجز عن قوت بلده فمن قوته األدنىبلده دون قوته إال أ
مـــن قوتـــه األرفـــع منهـــا وجتـــزئ مـــن قـــوت بلـــده ومـــن قوتـــه األدنـــى : وروى البـــاجي

  .لعرسه ولبخل من قوت بلده
  .ويف كون مرصفها فقري الزكاة أو عادم قوت يومه

ًنقل اللخمي وقـول أيب مـصعب, وخـرج علـيهام إعطاءهـا مـن ملـك عبـدا فقـط, وال 
  .ًمته عن نصاب أو كونه حمتاجا لهيتم إال بعجز قي
صـــــوب اللخمـــــي منـــــع أيب , وًجـــــواز إعطائهـــــا عـــــن متعـــــدد مـــــسكينًا واحـــــدا: وفيهـــــا

  .مصعب إعطاءه أكثر من صاع
: ســــمع القرينــــان, ويؤدهيــــا املــــسافر حيــــث هــــو, وإن أداهــــا عنــــه أهلــــه أجــــزأه: وفيهــــا

  .هايؤدهيا عن نفسه إذ ال يدري أتؤدى عنه أو ال, ال عن أهله لعلهم أدو
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ُقلت   . فيلزم يف األول وجياب باملشقة:ُ
ْبــن رشــدا هــذا إن تــرك مــا يؤدوهنــا منــه ومل يــأمرهم بأدائهــا عنــه, ولــو أمــرهم بأدائهــا : ُ

  .عنه مل يؤدها, ولو مل يرتك ما يؤدوهنا منه لزمه أداؤها عنهم
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   ]كتاب الصيام[
ال يــدخل رســمه عبــادة عدميــة وقتهــا وقــت طلــوع الفجــر حتــى الغــروب فــ: الــصوم

ــه كــف بنيــة −لذاتــه −ٌتــرك مــا تركــه ورع لعــدم اقتــضائه  ٌ الوقــت املخــصوص, وقــد حيــد بأ
عــن إنــزال يقظــة, ووطء, وإنعــاظ, ومــذي, ووصــول غــذاء غــري غالــب غبــار أو ذبــاب أو 

, )1(فلقــة بــني األســنان حللــق أو جــوف زمــن الفجــر حتــى الغــروب دون إغــامء أكثــر هنــاره
                                     

) دون إغـامء أكثـر هنـاره.. .رسمه عبادة عدمية وقتهـا وقـت طلـوع الفجـر: الصوم: (قوله: َّالرصاع قال )1(
  . علينا بركته وأدام علينا منتهاإلمام السني السني أعاد اهللاَّالشيخ هذا كالم هذا 

ـه تـارة يكـون , عرب يف األول بالرسمطَّالشيخ  ما رس كون :)فإن قلت(  ويف الثاين باحلد وهـذا يـدل عـىل أ
املقدمـــة أن التعريـــف بالـــذايت يف  يف وقـــد قـــدمتم ,التعريـــف عنـــده بالـــذاتيات وتـــارة يكـــون بالعرضـــيات

ــضا أجــزاءه الــرشعية غــري حممولــة كالركعــة والــسجدة و; ألناألمــر الــرشعي ممتنــع  كيــف يتوصــل إىل ًأ
  .ه حيتاج إىل أخبار عن الرشع; ألمعرفة الفرق بني العريض والذايت هنا

ُقلت( و كـام فعـل يف الـصالة وعـن  أمـا اجلـواب عـن األول فـألن األجـزاء الـرشعية يمكـن محلهـا بواسـطة ذ:)ُ
 راعـى أن املعـرف إذا كـان فيـه جـنس وخاصـة الزمـة للمحـدود ممـا علـم :َّالـشيخالثاين يمكن أن يكـون 

ــه خــارج عــن العبــادة رشعــ;يف الــرشع أهنــا ال مــدخل هلــا يف تقــويم املاهيــة كالوقــت يف العبــادة ا الزم ً أل
ـه مركـب مـن د;ًهلا من خاصتها عرفـا يطلـق عليـه رسـام  , وهـي اخلاصـة, وهـو العبـادة وخـارج,اخـل أل

 وذكــــر ,َّلنيــــةوأمــــا إذا علــــم مــــن الــــرشع جممــــوع أمــــور يف ماهيــــة فيكــــون حــــدا فلــــام ذكــــر الكــــف وقيــــده با
ــه ركــب ماهيــة الــصوم بــام أمــر الــشارع بــه يف ماهيتــه املطلوبــة وصــري وقــوع ذلــك يف  املكفــوف عنــه فكأ

 املخــصوص لعــادة مركبــة والثــاين الحــظ فيــه زمــن خــاص واحلاصــل أن األول اعتــرب فيــه لــزوم الوقــت
قعــــة يف وقــــت خمــــصوص عبــــادة ( وفيــــه مــــا ال خيفــــى قولــــه يف األول ,ذكــــر أجــــزاء املاهيــــة املجتمعــــة الوا

 ويدخل فيـه كـل عبـادة عدميـة كعبـادة تـرك الزنـى وغـري ,احرتز به من العبادة الفعلية كالصالة) عدمية
  .العدمية كرتك رشب اخلمر وغري ذلكادات  أخرج به سائر العب,إلخ) وقتها: (ذلك وقوله

 والـصوم هنـا , يالحظ مقولة املحـدود يف جـنس احلـد مـا أمكـنطَّالشيخ  قد قدمتم مرارا أن :)فإن قلت(
 وتعبـدنا بالـصالة وأمرنـا هبـام لقولـه ,صريه عدميا والصالة صريها فعلية واهللا سـبحانه تعبـدنا بالـصوم

عـــام [﴾  » ¬﴿ وإذا صـــح ذلـــك فالـــصيام عبـــادة فعليـــة وترتيـــب » تـــهوصـــوموا لرؤي«] 72: األ
 مطلــوب مــن مكلــف وكــل متعبــد بــه فعــيل فالــصيام فعــيل أمــا الــصغرى : أي;ذلــك أن الــصيام متعبــد بــه

ا أمـا األمـر فـال ًا أو هنيـً املكلـف بـه فعـل أمـر; ألن وأمـا الكـربى فبالقواعـد األصـولية,فبظواهر الـرشيعة
 وإذا صــحت النتيجـة مــن هـاتني املقــدمتني بطــل ,ا أليب هاشـمًفــشـك فيــه, وأمـا النهــي فهـو املختــار خال

قولنــا إن الــصيام عبــادة عدميــة إلحالــة اجــتامع املتناقــضني أو املتــضادين فيظهــر أن يقــال عبــادة فعليــة ال 
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  .عدمية
ُقلت(  أن وجودهـا يف اخلـارج ال صـورة : أي; كان يميض لنا يف اجلواب أن التسامح واقع يف قوله عدميـة:)ُ

مـا جيـاب بـه   وهـذا أقـرب,قربـة اخلارجيـة الفعليـةة له كصورة عبادة الصالة ومـا شـابه ذلـك مـن الحسي
  .−رمحه اهللا تعاىل ونفع به−عنه وال خيلو من نظر فيه 

ــضا :)فــإن قيــل( ا والقربــة والعبــادة ً مــا رس كونــه قــال يف الــصالة قربــة وهنــا عبــادة مــع أن قربــة أخــرص لفظــًأ
 ومـــا اشـــتق منهـــا قـــال اهللا , اجلـــواب أن القربـــة وردت يف الـــرشع يف الـــصالة فظهـــر يف,متقاربـــان معنـــى

فــذكر يف » أقــرب مــا يكــون العبــد مــن ربــه وهــو ســاجد«وقــال ] 19: العلــق [﴾ È Ç Æ﴿تعــاىل 
  . وفيه بحث ال خيفى,ذلك ما ورد رشعا

لفجــر إىل  صــورة مــن حلــف ال يأكــل وال يــرشب مــن ا:عــىل شــيخهَّالــشيخ  أورد بعــض تالمــذة :)فــإن قلــت(
ـت يف اجلـواب عنـه أن ذلـك خيـرج بقولـه ,غروب الشمس فيصدق عليها احلد  وليس ذلـك بـصوم فرأ

ــه مــصدر بقولــه ; فــإن احلــد ال يــصدق عليــه, وال إيــراد الــسؤال املــذكور, ومل يظهــر ذلــك بوجــه,بنيــة  أل
ـضا مـا قـدمنا مـن معنـى و, وهذه الصورة العدمية ال يصدق عليها عبادة بوجه,عبادة ,  احلـد يـرد هـذاًأ

  .إنام ذكر يف احلد الثاين ومل يذكره يف األول) بنية: (ثم قوله
وقريـب مـن هـذا  ,إلخ معناه خاصيتها الرشعية والوقت يف صورة اليمني ليس كـذلك) وقتها: (ثم إن قوله

  .أجاب به يف غري هذا
  .َّبادة ال بد له من نيةتى بتلك الع فإن من أ,يف الرسم األولَّلنية  ألي يشء مل يذكر ا:)فإن قلت(
ُقلــــت( تكــــون  ألهنــــا قــــد ; ألن العبــــادة أعــــم مــــن ذلــــك;وفيــــه نظــــرَّ نيــــة  لعلــــه رأى أن قولــــه عبــــادة يــــستدعي:)ُ

 ألهنم قسموها إىل ثالثة أقسام ويمكن أن يقال إن الرسم األول أشار ;اًاتفاقَّ نية معقولة املعنى فال
ة فـــإن الـــصوم بغـــري ,بـــه إىل مـــا يعـــم الـــصحيح والفاســـد ـــ ني نعـــه,فاســـدَّ  , ولـــذا مل يـــذكر التحـــرز مـــن موا

  . ويدل عليه ما يظهر بعد رشحه,يحةوالثاين قصد به املاهية الرشعية الصح
إلخ إما أن يكون أطلق احلد عىل الرسم ) فقد حيد: ( وأما احلد الثاين فقوله,هذا ما يتعلق بالرسم األول

الكــف هــو مــدلول األمــر بالــصوم ) كــف: (ه وقولــه وإمــا أن يكــون قــصد ممــا قــدمنا,يف الثــاين وهــو بعيــد
 كفـوا والكـف لغــة اإلمـساك املطلـق وقـرص ذلــك : أي;ا فمعنــى قولـه صـومواًهنـا ومـدلول النهـي مطلقـ
  .يف الرشع عىل ما خصه به

 فيكــون الــصوم ; وذلــك معنــى النهــي عــىل املختــار, إذا كــان األمــر بالــصوم هــو الكــف املــذكور:)فــإن قلــت(
النهي يف قوله ال تأكـل وال تـرشب إىل آخـر مـا  هي فريجع الصيام يف املعنى إىل معنىمدلوله مدلول الن

ـــــه مـــــن ,ذكـــــر ومـــــدلول النهـــــي كـــــف فالـــــصيام قـــــد دل عليـــــه بلفـــــظ األمـــــر وبلفـــــظ النهـــــي  وقـــــد قـــــررتم أ
  .املأمورات وهو احلق

 وهــو ,مــر بــضده مــىض فــيام يظهــر عــىل أن األمــر بالــيشء هنــي عــن ضــده والنهــي عــن الــيشء أ:َّالــشيخ :)قلنــا(
 فـإذا قلنـا بـذلك صـح أن يقـال صـم هـو , ونقـل عـن القـايض يف أحـد قوليـه,خمتار مجاعة مـن األصـوليني

ه من املأمورات ) كـف: ( وقولـه, ومن املنهيـات عـن ضـد املـأمور بـه,معنى قولنا ال تأكل إلخ فصح أ
= 

53 



 

 

54
 =                                     

ه ليس املراد منه الع,)عدمية: (هذا مما يؤكد ما قلناه أوال يف قوله دمية التي ال وجود هلـا مطلقـا بـل  وأ
والبــاء َّ نيــة أخــرج بــه الكــف بغــري) بنيــة: ( والكــف عــن املــذكور كــذلك قولــه,التــي ال صــورة هلــا خارجــا

ـه ال أثـر لـه رشعـا يف الـصوم ;خيرج به إنزال النـوم) يقظة(يتعلق بالكف و) عن إنزال(للمصاحبة و  أل
كـذلك هـذا مـا يمنـع أن خيـرج مـن الـصائم أو ) ومـذي(كـذلك ) وإنعـاظ(معطوف عىل إنزال ) ووطء(

 ,هــذا مــا يمنــع إدخالــه عــىل الــصائم واحــرتز مــن الــذي لــيس بغــذاء) ووصــول غــذاء: (يمنــع ســببه قولــه
 ;أخــرج بــه مــا لــيس بغالــب) غالــب غبــار(صــفة للغــذاء و) غــري: (ولــيس فيــه شــغل املعــدة ويغــذهيا قولــه

: ه معطوف عـىل غبـار قولـه; أل فرخص فيهإذا غلب) الذباب(ألن الغلبة ترخصه لرضورته وكذلك 
ــه قــال يتعلــق بق) حللــق: (الظــاهر عطفــه عــىل قولــه غالــب قولــه) أو فلقــة بــني األســنان( ولــه وصــول كأ

  .وصول إىل حلق
 ولــذا زاد ,معطــوف عــىل احللــق واملــراد بــاجلوف املعــدة إذا وصــل إليهــا مــن منفــذ واســع) أو جــوف: (قولــه

.  وكذلك مائع احلقنـة يلـزم بـه القـضاء عـىل قوهلـا,اًكتفاء باحللق ظاهر ولو مل يكن ذلك وكان اال,ذلك
ه قال ك) زمن الفجر: (قوله   .ف بنية من زمن الفجر حتى الغروبمعمول للكف بنية فكأ

 وتأمـل , ليكون حـده جامعـا لـصور اإلغـامء غـري مـا اسـتثنى مـن الـصورة:زاده) دون إغامء أكثر هناره: (قوله
 ومــا ذكــر أهــل العربيــة يف أصــلها وكيــف صــح االســتثناء هبــا هــذا معنــى مــا :يخَّالــشلفــظ دون يف كــالم 

 وهـي مـن حلـف , استحـرض صـورة يتـوهم إيرادهـا عـىل حـدهطَّالشيخ  ثم إن ,أشار إليه يف هذا احلد
 ;ليصومن غدا فبات وأكـل ناسـيا فيقـال صـومه صـحيح عـىل أصـل املـذهب فيكـون احلـد غـري مـنعكس

ه ال يصدق عليه كف ع ْبن رشد  ألن ا;ال يرد هذاَّالشيخ  فقال ,ن وصول الغذاءأل ـه راعـى ُ وجهـه بأ
  .عا واملعدوم رشعا كاملعدوم حسافيه لغو األكل رش

  . ويزاد ذلك أثر جوف, وإن مل يراع ذلك فيزاد يف احلد غري منسيه يف تطوع:قال
  .الصحيحة هل يظهر من قصد حده الثاين إنه إنام حد املاهية طَّالشيخ  :)فإن قلت(
ُقلت(  ألن حمافظتـه عـىل مـا ذكـر مـن القيـود يـدل عـىل مـا قلنـاه فأمـا ; بـل إنـام حـد عـىل املـشهور مـن املـذهب:)ُ

 وكــذلك قولــه وإنعــاظ إنــام , ومــن يقــول املعــني ال حيتــاج إليهــا فــال تــزاد,فهــي عــىل أصــل املــشهورَّلنيــة ا
عــظ ُشيوخ خــالف وكــذلك املــذي أكثــر الــ وفيــه ,يلــزم ذكــره عــىل أصــل ابــن القاســم بفــساد الــصوم إذا أ ُ

  .عىل النقض به إذا كان عن سبب
  . وهو ال أثر له,لصائم هل يرد عليه إذا كان املذي أو اإلنعاظ عن غري سبب من ا:)فإن قلت(
  .لك دال عىل متكنه من اإلمساك عنه ال يرد ذلك لقوله كف عن كذا فذ:)قلنا(
 ;ي املعــدة ويقوهيــا فــال حيتــاج إىل مــا اســتثنى مــن الغبــار ووصــول غــذاء إن قــصد مــا يغــذ: قولــه:)فــإن قلــت(

 وإن كــان ال يغــذهيا فــريد عليــه احلــصاة , وإن عنــى مــا يــشغلها,ألن الغبــار غــري الغالــب ال تغذيــة فيــه هلــا
ه قال ال يبطل الصوم هبا;عىل قول ابن القاسم   . أل

ُقلت(   .هور ويكون ما ذكر هو املش,املشهور يمكن اجلواب إن احلد عىل :)ُ
 ومل يعينـوا , وقـد اختلـف املـذهب يف غبـار الـدقاقني,اً ظاهره إن غالب غري الغبار ينقض مطلق:)فإن قلت(
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ً حــالف ليــصومن غــدا فبيــت وأكــل ناســيا لقــول اوال يــرد بقــول ابــن القاســم يــرب ْبــن رشــدً ُ :
  .غري منسيه يف تطوع» جوف« وإال زيد إثر ,ًهذا رعي للغو األكل نسيانا

ْبن رشدوقول ا إمساك عن الطعام والرشاب واجلامع من طلوع الفجـر إىل غـروب : ُ
مـــن  و, ومـــن جومعـــت نائمـــة,يبطـــل طـــرده قوهلـــا يف مـــن صـــب يف حلقـــه مـــاء الـــشمس بنيـــة

  . أو أمذى أو أمنى يقظة,أغمي عليه أكثر هناره
  ]باب يف شروط الوجوب يف رمضان[

 جحــــده وتركــــه كالــــصالة, والــــرشط يف وجوبــــه اإلســــالم فــــصوم رمــــضان واجــــب,
  .)1(والبلوغ

 =                                     
  .فيه املشهور

ُقلت(   . ما ذكره صحيح; ألن هذا ال يرد عليه:)ُ
 : وكذلك قال بعد يف مبطل الـصوم, قوله حللق أو جوف قد قلتم إنه أطلق اجلوف عىل املعدة:)فإن قلت(

 وقـــد قيـــدوه باملنفـــذ الواســـع ,ن كـــذلك فـــأطلق يف الوصـــول ســـواء كـــان مـــن منفـــذ واســـع أم الوإذا كـــا
ــضاوكـذلك  َّدونــة  وقـد قــال يف امل, إن فــرسنا اجلـوف بــام هــو أعـم مــن املعــدةًأ إن احلقنـة تبطــل إن كانــت َ

ــه أخــرص مــع أن اآليــة وقــ, حتــى الغــروب:بامئــع وتأمــل مــا رس كونــه قــال ع  ومل يقــل إىل الغــروب مــع أ
ــضا وتأمــل ,فيهــا إىل الليــل فــق للقــرآنًأ  ولعلــه قــصد , رس كونــه مل يقــل حتــى الليــل والليــل أخــرص وموا

ضا و,البيان يف مبدأ الليل بذكر الغروب  : وقـد قـال يف وقـت مجـرة العقبـة, فهو املقابل لطلـوع الفجـرًأ
ابــــن احلاجــــب يف  رســــم :َّالــــشيخ وتأمــــل مــــا رد بــــه ,يــــوم النحــــر مــــن طلــــوع الفجــــر إىل الغــــروب انظــــره

ه يقال,االعتكاف إنه وارد عىل رسمه هنا يف قوله كـف إلـخ فيقـال يـرد :  فإن الرد الثاين ذكر بعضهم أ
ــه غــري وارد واهللا أعلــم وتأمــل  عليــه حــال مــن أتــم صــومه يــوم الــصوم قبــل متامــه وظهــر يل إذا تؤمــل أ

ــضا ْبــن رشــد  مــا أورده عــىل اًأ ســبحانه يرمحــه وينفــع بــه ويفهمنــا مــن الــنقض هــل يــرد عليــه بعــضه واهللا ُ
  .عنه

لـرشطني ومهـا  الوجوب يف رمضان موقوفـا عـىل هـذين ا:صري) اإلسالم والبلوغ(: قوله: َّالرصاع قال )1(
  .عنده من رشوط الوجوب

ب وابـــــن احلاجـــــب عـــــده مـــــن رشوط مـــــن رشوط الوجـــــو) اإلســـــالم(َّالـــــشيخ  ألي يشء عـــــد :)فـــــإن قلـــــت(
  .الصحة

ُقلـــت(  مــــر عــــىل أهنـــم غــــري خمــــاطبني وهــــذا :َّالــــشيخ و,ب مــــىض عــــىل أن الكفــــار خمـــاطبون لعــــل ابــــن احلاجـــ:)ُ
َّالـــشيخ صـــح عنـــده يف  ولعـــل , ويف املـــذهب فكـــل مـــنهام مـــر عـــىل قـــول,اخلـــالف معلـــوم خـــارج املـــذهب

= 
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  ]باب يف شرط صحة الصوم[

  .)1(زمنه  وعدم احليض والنفاس كلويف صحته األول, والعقل,
 =                                     

  .املذهب ما ذكر
 قـــــد ذكـــــر بعـــــضهم الفـــــرق بـــــني رشوط الوجـــــوب واألداء وأن الـــــيشء إذا كـــــان مـــــن فعـــــل اهللا :)فـــــإن قلـــــت(

 ,الوقت أو ما ال يطلب فعله من املكلف كاإلقامة وعلق أمر عليه فهـو مـن رشوط الوجـوبكدخول 
 ,ومــا كــان مــن فعــل املكلــف ومطلوبــا منــه فهــو رشط األداء كــسرت العــورة يف الــصالة واخلطبــة للجمعــة

ل صــــادقية خاصــــية وإذا صــــح ذلــــك فاإلســــالم املــــذكور كيــــف تــــصدق فيــــه خاصــــية رشط الوجــــوب بــــ
  .األداء أقرب إليه

ُقلت( ابـن عبـد َّالـشيخ  ولعله مل يتحقق عنده الفارق املذكور ولذا قال : هذا كان يميض البحث يف كالمه:)ُ
ـضا يف باب اجلمعة إن الغالـب يف التفريـق مـا ذكرنـا وكـان :السالم  يمـيض لنـا يف القـديم سـؤال أورده ًأ

ُشــيوخبعــض فقهــاء البجــائيني عــىل بعــض  ور وحاصــل معنــاه إذا صــح نا بنــاء عــىل صــحة التفريــق املــذكُ
 وال عكـس فـصح , وقـد قلـتم بـأن كـل مـا هـو رشط يف الوجـوب فهـو رشط يف الـصحة,الفرق املـذكور

 فـإذا صـح ذلـك لـزم ,من ذلك أن رشط الوجوب أخص ورشط األداء أعـم واألخـص يـستلزم األعـم
عـم غـري  ذلـك مـن خاصـية األ; ألن وهو اإلسـالم مـثال أن يكـون مطلوبـا للمكلـف,يف رشط الوجوب
 ألن ذلــك مــن خاصــية األخــص والتــايل باطــل لثبــوت اإلحالــة بيــان املالزمــة ظــاهر ;مطلــوب للمكلــف

بـن  وتأمـل كـالم ا, وختـرج عـن الغـرض,مما قررناه ووقعت عن ذلك أجوبة فيهـا أبحـاث يطـول جلبهـا
ْرشد    .َّالشيخوطريقه مع ما ذكر ُ

             ا يف ًا كــــــام صــــــريه رشطــــــًرشطــــــا يف الــــــصحة ثانيــــــ اإلســــــالم فــــــصريه :أي) األول(: قولــــــه: َّالرصــــــاع قــــــال )1(
 وهــــو ,مل يعمــــل عــــىل الفــــرق املــــذكورَّالــــشيخ  ولعــــل , وهــــذا يقــــوي الــــسؤال واإلشــــكالًالوجــــوب أوال
 وقــــد ذكــــره ابــــن احلاجــــب يف , ومل يــــذكره يف الوجــــوب, العقــــل يف رشط الــــصحة: وذكــــر,الظــــاهر منــــه
  . رشط الوجوبَّالشيخ ذكر املتفق عليه يف ولعل ,الوجوب

ـه ال , وإن النقـاء ممـا ذكـر رشط يف صـحة الـصوم يف مجيـع زمنـه,يعـود إىل النقـاء ممـا ذكـر) كل زمنـه: (قوله  وأ
  . فإن الصوم ال يصح,خيتص بوقت منه بل مهام كان حيض أو نفاس يف وقت صوم

قيـــد املـــذكور يف  محـــل كـــالم ابـــن احلاجـــب عـــىل وجهـــني ومهـــا هـــل ال:ابـــن عبـــد الـــسالمَّالـــشيخ  :)فـــإن قلـــت(
األول فهــل يــصح يف كالمــه راجــع جلميــع مــا ذكــر أو راجــع لألخــري كــام ذكرنــا هنــا واألظهــر عنــده هــو 

  .َّكالم الشيخ ذلك
ُقلـــت( ـــضا يمكـــن ذلـــك هنـــا :)ُ ا أو ً ألن اإلســـالم رشط يف صـــحة الـــصوم وضـــده مـــانع مـــن صـــحته أصـــلي;ًأ

  .ردة وكذلك اجلنون واإلغامء برشطها كالًطارئ
  .رسمه  وقد قدم رشط إبطال اإلغامء يف, أطلق يف العقل:)فإن قلت(
ُقلت(   . فيه نظر كام ذكرنا:)ُ

= 
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  .ملسافر واملريض جممع عليهقضاء ذي أحدمها, وا: ابن بشري
  . عىل املسافر فقط:ثالثها ,ويف وجوبه حني وصفهم عند األصويل

ْبــن رشــدا األول يف وجوبــه ووجــوب قــضائه, واإلقامــة والــصحة يف وجوبــه فقــط, : ُ
ئــه مــنهام والعقــل وعــدم الــدمني يف وجوبــه وصــحته, ال  والقــول بــأهنام لــصحته بعيــد إلجزا

  .به ووجوب قضائه ال يف صحتهوجوب قضائه, والبلوغ يف وجو
 وختــــريج اللخمــــي عــــىل عــــدم اســــتحباب ,قوهلــــاويف اســــتحباب قــــضاء يــــوم إســــالمه 

أحـــب :  إنـــام فيـــه;أشـــهب إمـــساكه بقيتـــه, ونقلـــه عـــن مالـــك يف املوطـــأ يمـــسك بقيتـــه وهـــم
   .قضاءه

وتعقــــب عيــــاض خترجيــــه بــــأن ال مالزمــــة بــــني تــــرك اإلمــــساك وعــــدم القــــضاء لثبــــوت 
ثبــوت القــضاء, وال بــني اإلمــساك والقــضاء لثبــوت اإلمــساك يف فطــر الــرتك يف احلــائض و

ًاملتطــــوع ناســــيا, وال قــــضاء يــــرد بــــأن دعــــوى املالزمــــة يف األول إنــــام هــــي يف تــــرك الــــصوم 
ًاختيارا, ويف الثاين بأن دعواها إنام هي حيث كون الصوم باطال ً.  

  .روى ابن القاسم يكف عن أكله بقية يومه وال يقيض: أبو عمر
ه البــاجي البــن وعــز ُاملاجــشونا  لــه أن يأكــل :وقــال أشــهب وابــن خــويز منــداد: قــال ِ
  .وجيامع

  .أجرامها: عياض
ـــه يلزمـــه يف ســـابق ;عـــىل اخلـــالف يف خطـــاب الكـــافر بـــالفروع وهـــو بعيـــد: البـــاجي  أل

  .ًيوم إسالمه وأن يكون ذلك واجبا وال قائل به
 =                                     

 وابن احلاجب عـده مـن رشوط بل نصه أن النقاء املذكور رشط يف الصحةَّالشيخ  ظاهر كالم :)فإن قلت(
  .الوجوب

ُقلت(  مـر :َّالـشيخ و,وجـوب لعل ابن احلاجب مر عىل ما مر عليه األكثر من أن احليض مـانع مـن تقـرر ال:)ُ
 وأن الوجـوب متقـرر ولـذا وجـب القـضاء كـذا قـرر ابـن عبـد الـسالم , والقـايض مـنهم,عىل قول األقـل

 ومـــا يـــدل ,هنــاَّالـــشيخ  ورشط الــصحة ولـــك النظـــر يف ذلــك مـــن كــالم ,مــا انبنـــى عليــه رشط الوجـــوب
 احلـــائض ومـــن  وذكـــر اإلمجـــاع عـــىل القـــضاء عـــىل, وقـــد ذكـــر اخلـــالف يف تقـــرر الوجـــوب,عليـــه كالمـــه

  .وافقها
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  .ال يقيض صبي احتلم يف رمضان يوم احتالمه: وفيها
  .لو بان محل صبية قضت ما دخل يف ثالثة أشهر قبله من رمضان: لخميال

  يلزمـه ويقـيض مـا أفطـره للـصقيل عـن أشـهب,:ثالثهـا ,ويف استحبابه للصبي املطيـق
ُاملاجشونواملشهور وابن  ِ.  

ً إن بلغ سليام :ثالثها ,ًويف قضاء املطيق مطلقا أو يف مخسة أعوام ونحوها ال يف عرشة
َأصبغعن ابن حبيب عن  يخَّالشللمشهور, و ْ  واجلـالب عـن عبـد , مـع املـدنيني وروايـتهمَ

 وسمع ابن القاسم رقيق العجم يعلمون اإلسالم والـصالة فيـصلون كـام يعلمـون ,امللك
  .وال يفقهون صوم رمضان ال يمنعون األكل حتى يعرفوا اإلسالم
  :ًواإلغامء بعد الفجر حتى الغروب مبطل وبعده قليال لغو

  .مبطل كاحليض: َعبد احلكم الصقيل عن ابن .ًاتفاقا: اللخمي
  . وقوهلا, سامع أشهب:ويف لغوه قبل الفجر ومل يطل بعده

  .عن ابن حبيب عن ابن القاسم َّالشيخ و,قوهلا: وفيه بعده قدر نصف هناره
ْبـن وهـبً يقيض استحسانا,ولو مل يقض ما عنـف, للخمـي عـن ا:ثالثها :وأكثره مـع  َ

ِّمطرففع والصقيل عن ابن نا   . وألشهب,, وهلاَُ
ُاملاجشونالصقيل عن ابن  اإلغـامء قبـل الفجـر دون مـرض متـصل بـه قبلـه أو بعـده : ِ

  .كنوم, واجلنابة ولو من دم لغو
  .ًجنابة الدم متنعه مطلقا: أبو عمر عن أيب الفرج عن عبد امللك

قبـل إن ضاق وقت طهرها عن غسلها قبل الفجر والشاكة يف طهرها : اجلالب عنه
  .الفجر تصوم وتقيض
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  ]باب فيما يثبت به شهر رمضان وغريه[
  :)1(ًويثبت رمضان وغريه بشهادة عدلني حرين يف مرص صغري مطلقا وكبري يف غيم

  . أجاز أشهب يف املبسوطة شهادة امرأتني مع رجل برؤيته:ابن زرقون
 ولــو ,مأو بخــرب مــن يــستحيل تواطـؤهم عــىل الكــذب عــادة هبــا عــنه: َعبــد احلكــمابـن 

  .كان فيهم نساء وعبيد
  .ًاتفاقا: الباجي

ُاملاجشونابن  إن فقد حكم من يعتني بإثباته صام وأفطر من رآه أو أخـربه برؤيتـه : ِ
  .من يثق به ومحل عليه من اقتدى به

  . ولو رآه احلاكم ما محل الناس عليه,كيف حيمل عليه غريه: َّالشيخ
  .من يثق بهلعل احلمل عائد ملن ثبت عنده : عبد احلق

  .وأخذ اللخمي منه محل اإلمام الناس عليه برؤية واحد يثق بصدقه
  .نقل ثبته بالبينة أو االستفاضة بأحدمها ملحل كثبته به: الباجي وغريه عن املذهب

ُاملاجــشونالبــاجي عــن ابــن  إن ثبــت ببينــة عنــد حــاكم غــري اخلليفــة خــص مــن حتــت : ِ
  .طاعته

املغـرية وابـن دينـار وأمجعـوا عـىل عـدم حلـوق حكـم ورواه املـدنيون, وقالـه : أبو عمـر
دلس من خراسان   .رؤية ما بعد كاأل

ُاملاجشونقال ابن : ابن حارث   .روي ما ثبت ببينة خص ما قرب من حملها ِ
  .يف لزوم ما ثبت بمدينة أخرى قوالن: املازري
ُقلت   .ولو ثبت بموضع اخلليفة: ظاهر نقل ابن حارث :ُ

  .ستفاضةولو ثبت باال: واملازري
, ًإن ثبـت عنـد اخلليفـة لـزم سـائر عملـه اتفاقـا: ونص ابن بـشري كظـاهر لفـظ املـازري

                                     
 وأمـا , يف األول عىل أصل املشهور خالفا ملـن أجـاز شـهادة امـرأتني مـع رجـل:ذكر ذلك: َّالرصاع قال )1(

 ومل يكـــن غـــيم ورآه ,اًأخـــرج بـــه إذا كـــان كبـــري) وكبـــري يف غـــيم: (الرجـــل الواحـــد فـــال عمـــل عليـــه قولـــه
  .عليههذا متفق ) أو بخرب: (عدالن ففي ذلك خالف ذكره بعد قوله
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  .إنام اخلالف إذا نقل ببينة ال باالستفاضة: قال عياضو
إنـام :ًمع نقله عن ابن ميرس وأيب عمـران; قـائال َّالشيخقوال ويف نقل ثبته بخرب واحد 

ه القائم عليهمقاله ابن ميرس يف من بعث لذلك وليس كنقل الر   .جل ألهله; أل
ْبن رشدوصوب ا   .ال فرق بينه وبني نقله ألهله: وقال َّالشيخوالصقيل قول  ُ

ال  ومل حيــــك اللخمــــي والبــــاجي غــــريه, ونقــــل ابــــن احلاجــــب اخلــــالف يف نقلــــه ألهلــــه
  .أعرفه

  :واملذهب لغو رؤية العدل لغريه
  .ولو كان عمر بن عبد العزيز: َسحنون

وابــــن  َّالــــشيخا; وختــــريج اللخمــــي قبولــــه مــــن قــــول ابــــن ميــــرس وًاتفاقــــ: ابــــن حــــارث
ُاملاجشون   .رد باملشقة ِ

ملــا رد املتــأخرون دليــل ثبوتــه للخــرب ال للــشهادة لــرؤيتهم الفــرق بعمــوم : ابــن بــشري
حكـم اخلـرب وخــصوص حكـم الــشهادة أوجـدوا يف املـذهب قولــة بقبـول خــرب الواحـد فيــه 

  .ماموال توجد إال يف نقل ما ثبت عند اإل
  .ال يقبل فيه الواحد إال إن بعثه اإلمام لذلك كمكشفه: ابن حمرز

ًوعىل هذا أجازه ابن ميرس وليس طريقه خربا بل شهادة; ألن اخلرب إنام يثبـت حكـام  ً
  .عىل غري معني, والشهادة ال تثبته إال عىل معني

ً إن نظــروا موضــعا واحــدا ر:ثالثهــا ,ويف قبـول شــهيدين يف صــحو مــن جــم غفــري دت ً
ْبن رشدال ْبـن رشـدمـع ا َسـحنونمع التونيس عـن حييـى بـن عمـر, و عنها ُ عـن معنـى سـامع  ُ

إن مل : ًواللخمــي, ومــال التونــيس لكونــه تفــسريا هلــام, وســمع القرينــان عيــسى ابــن القاســم
  .ير بعد ثالثني من رؤيتهام فهام شهيدا سوء

               تعـــــدل فـــــإن إن تـــــأخر قبـــــول بينـــــة للكـــــشف عنهـــــا مل يـــــصم حتـــــى : َعبـــــد احلكـــــمابـــــن 
  .فات قىض

ْبن رشدا   .من أخربه عدالن برؤيتهام لزمه: ُ
  .إن قل عدد رائيه توقف ثبته عىل الشهادة عند القايض: الباجي

 وإال ففي اسـتحباب رفعـه وتركـه نقـال اللخمـي ,ًومن رآه مرجوا قبوله وجب رفعه
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  .عن أشهب والقايض
  . أعرفه ال;ونقل ابن بشري بدل استحبابه وجوبه

  . ولو علم جرحة نفسه,جيب رفع املرجو: عن أشهب َّالشيخ
مــــن رأى هــــالل رمــــضان وحــــده فلــــيعلم اإلمــــام لعــــل غــــريه رآه معــــه فتجــــوز : وفيهــــا
  .شهادهتام

  :ًويصوم املنفرد مطلقا ويقيض لفطره ويكفر لعمده
  .هلا وألشهب: فإن تأول فقوالن

  :وجوبهًواملنفرد بشوال يف استحباب فطره حرضا بنيته و
ْبن رشدنقال ا   .ًعن ابن حبيب مضعفا قوله واملذهب ُ

  :ويمنع األكل ولو أمن
  .ًال يمنع إن أمن بحرض وال بسفر مطلقا: اللخمي
يفطــره املــسافر وحــده الحــتامل رؤيتــه غــريه, ولــو عــدم رؤيتــه غــريه وجــب : البــاجي

  .صومه
ًهذا وهم; ألن للمسافر الفطر إال أن يريد سفرا غري: ابن زرقون   . اإلقصارٌ

ُقلت  وإن كـان بمفـازة ,لعله تبع سامع أيب زيد ابن القاسم ال يفطر مسافر يف مجاعة :ُ
  .وحده أفطر

  :وما رئي إثر الزوال للمقبلة وفيام قبله
ْبن وهب قوال املشهور واللخمي عن رواية ابن حبيب مع قوله, وعيسى وا َ.  

ــه بنــاء عــىل احلــساب النجــومي  بــأن ابــن حبيــب متــسك فيــه  يــرد,ورده ابــن العــريب بأ
  .برواية عن عمر

 إن رآه ليلـــة ثالثـــني لرؤيـــة األول, ال إحـــدى :ثالثهـــا ,ويف ضـــم منفـــرد آلخـــر بـــام يليـــه
ْبـــن رشـــد عكـــسه إن كانـــت رؤيـــة الثـــاين يف غـــيم, وإال بطلتـــا لتخـــريج ا:رابعهـــاوثالثـــني, و ُ 

ْبن رشد وحييى ابن عمر, ونقل ا,عىل ضم الشهادتني املتفقتي احلكم ًعن بعضهم حمتجـا  ُ
بملزوميـــة صــــدق الثـــاين صــــدق األول المتنــــاع رؤيتـــه ليلــــة تــــسع وعـــرشين وعــــدمها ليلــــة 

ْبن رشدإحدى وثالثني, ورده ا بملزومية صدق األول للثاين رضورة رؤيته ليلـة إحـدى  ُ
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ْبن رشدًوثالثني واللخمي حمتجا بمجرد رد ا ُ.  
  :)1(لغوًوبإكامل ثالثني متى غم ولو شهورا وحساب املنجمني 

  .ركون بعض البغداديني له يف الغيم باطل: ابن بشري
ُقلت كر عىل البـاجي نقلـه عـن بعـض : ال أعرفه ملالكي; بل قال ابن العريب :ُ كنت أ

ته البن رسيج, وقاله بعض التابعني َّشافعيةال   .لترصيح أئمتهم بلغوه حتى رأ
  ]باب صوم يوم الشك[

  :)2(ويوم الشك صبيحة ليلة غيم التامسه
  .ينبغي إمساكه لوصول أخبار املسافرين: ابن بشري

  . ال أعرفه−الرواية ظاهرها الكف مجيع النهار: وقول ابن عبد السالم
  :فإن ثبت وجب القضاء والكف ولو أكل

, من تعمد فطره فال كفارة إال أن يتهاون بفطره لعلمـه مـا عـىل متعمـده فطـره: وفيها
  .ملتأول ال أعرفهثاين نقل ابن بشري يف كفارة غري او

  :وال جيب إمساك بقية يوم زوال مانع احليض واملرض والسفر والصبا
 :ثالثهــا ,ولــذا حــل وطء القــادم حليلــة لــه مــسلمة طهــرت يومهــا ويف حليلتــه الكــافرة

للكــافر يــسلم بعــد : إن كــان طهرهــا يف يومهــا للبــاجي عــن قــول أشــهب وابــن خــويز منــداد
 وعبــد احلــق عــن ابــن شــعبان, وعــن بعــض ,يــة يومــهالفجــر مــن رمــضان األكــل واجلــامع بق

ُشيوخ   .ًعبد احلق رادا قول ابن شعبان بقياسها عىل املسلمة ُ
                                     

ــــضاإلــــخ كــــذلك ...) وبــــإكامل ثالثــــني: (قولــــه: َّالرصــــاع قــــال )1(  وال عمــــل عــــىل قــــول املــــنجم والغايــــة ,ًأ
ه يعمل عىل ما ذكر ال عىل غريه,املذكورة ذكرها الستبعاد الشهور املتعددة الكثرية مع الغيم   . وأ

لتي كان فيها غيم يف جهة الـتامس معناه أن يوم الشك هو اليوم الذي هو صبيحة الليلة ا :َّ قال الرصاع)2(
 ويـوم الـشك هـو , فإن الصبيحة جزء من اليـوم, أطلق اجلزء عىل الكل:َّالشيخ ويف وقته وكأن ,اهلالل

 ألن الـتامس اهلـالل إذا مل يـر قبـل الغـروب وقتـه ;اليوم كله الذي صـبيحته مـا ذكـر وخـص الليلـة بـالغيم
تامســها يف جهتــه ثبــت الــشك بــذلك والغــيم احلائــل  وكــان غــيم عنــد ال, فــإن الــتمس بعــد الغــروب,ذلــك

  .عن الرؤية بسحاب كثيف أو رقيق
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  .ومن األول أخذ الباجي عدم تكليفه بالفروع
  .وقاله ابن القاسم, وتكليفه أظهر; وهو قول األكثر: قال

  :ويف استحباب إمساك الصبي بقية يوم احتالمه
  .عن املذهب مع املجموعة عن أشهب واللخمي ,نقال أيب عمر

  .إفاقة املغمى عليه كطهر احلائض: عن ابن حبيب َّالشيخ
ويف وجوب كف املفطر من عطش بقية يومه, ومنع املضطر عن زائد مقيم رمقه من 

  :امليتة
ًإن أكـل عمـدا ال متـأوال مل يكفـر: ًعـن ابـن حبيـب; قـائال َّالـشيخنقال   َسـحنون وابـن ,ً
  .عن رواية داود بن سعيد ْشدُبن رمع أبيه, وا

              ش شــــــــديد أو مــــــــرض ثــــــــم وطــــــــئ روى ابــــــــن عبــــــــدوس مــــــــن أفطــــــــر لعطــــــــ: الــــــــصقيل
  .أخاف عليه

  .إن بدأ بالوطء كفر وإال فال: عبد امللك
  .لكل مباح له الفطر لعذر مع العلم برمضان التامدي: القايض
ًيصام يوم الشك نذرا وقضاء أو اتصاال: ابن بشري ً.  

ُقلت ئه قضاء إن ثبت كونه من رمضان خالف يأيت :ُ   .يف إجزا
امـــا نـــذرها, ولـــو نـــذر يـــوم الـــشك مـــن : ابـــن عبـــد الـــسالم فقتـــه أ ًمعنـــى كونـــه نـــذرا موا ً

ه نذر معصية;حيث هو يوم الشك سقط   . أل
ُقلت   .كونه معصية يرد بأن املشهور عدم كراهة صومه :ُ

  :ًويف صومه تطوعا وكراهته
 ونقــل اللخمــي , والــصقيل عــن ابــن مــسلمة,لــك مــع مالــكعــن عبــد امل َّالــشيخنقــال 

كراهته إال ملـن كـان :للباجي عنه, وعنه اجلواز وكراهة األمر بفطره خوف اعتقاد وجوبه
  .يرسد الصوم
  .ال ينبغي صوم اليوم الذي يشك فيه: وفيها

  :ًوالرواية ال يصام احتياطا
ًمـي صـومه وجوبـا مـن  وخـرج اللخ,روى ابن حبيب يفطر ولو آخـر النهـار: َّالشيخ
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  .الشاك يف الفجر, ومن وجوب صالة من زاد دمها عىل عادهتا وبخمسة عرش وصومها
فقـــة أهـــل البـــدع يف صـــوم يـــوم الـــشك, والثـــاين:ورد ابـــن بـــشري األول فقـــة : بموا  بموا

, املنجمـــني يـــرد بمنـــع شـــهرهتم بـــه, وبعـــدم تـــصوره لقـــول املـــنجم مـــرة كامـــل ومـــرة نـــاقص
  .نصوم إال برؤية أو كامل العدد يرد بمنعهتعبدنا بأن ال : قولهو

ــه إن أراد حــديث عــامر مــن صــام اليــوم « :وردمهــا ابــن احلاجــب بثبــوت النهــي يــرد بأ
 وقبلـه ,ً منع كونه مسندا, وإن صححه الرتمـذي)1(»الذي يشك فيه فقد عىص أبا القاسم

ه, ولــذا الحــتامل كونــه عــن دليــل واضــح عنــد احلــق, وابــن القطــان وابــن دقيــق العيــد عبــد
  .ًأجازه احتياطا ابن عمر وعائشة وأسامء وأمحد

 فهـــو عـــام يف ليلـــة الـــصحو )2(»ال تـــصوموا حتـــى تـــروه«: وإن أراد حـــديث ابـــن عمـــر
ًوالغيم, أو أعـم مـنهام عـىل القـولني يف الفعـل املنفـي, والتخـصيص بالقيـاس جـائز, فـضال 

ــه ال يلــزم مــن تــرك االستــصحاب :األولعــن التقييــد, بــل يــرد  الحــتامل تعلــق وجــوب  بأ
بـــأن االحتيـــاط حيـــث احـــتامل الوجـــوب  :والثـــاينتقـــرر تركـــه الحـــتامل وجـــوب مل يتقـــرر, 

  . ونحوه تنفيه»كملوااف«: ًمساويا واألحاديث
ال جيــزئ صــومه :َّالــشيخ وروى ,ًإن صــامه تطوعــا فــإذا هــو رمــضان مل جيزئــه: وفيهــا

  .ًاحتياطا ولو وافق
ـه يف الظهـر مـأمور  ًلظهـر شـاكا يف وقتـهكمن صىل ا: وتعقب اللخمي قول أشهب بأ
                                     

هيــــة صــــوم يــــوم الــــشك, والنــــسائي: يف الــــصوم) 686(رقــــم  :أخرجــــه الرتمــــذي )1(  :بــــاب مــــا جــــاء يف كرا
, )1914(رقـــم  :, وابـــن خزيمـــة2/111 :بـــاب صـــيام يـــوم الـــشك, والطحـــاوي:  يف الـــصيام4/153

  .2/157 :والدارقطني
, وإذا : غ يف الـصوم, بـاب قـول النبـي 104 − 4/102 :البخاري أخرجه )2( ـتم اهلـالل فـصوموا إذا رأ

تمــوه فــأفطروا, وبــاب هــل يقــال ال نكتــب وال : غرمــضان أو شــهر رمــضان, وبــاب قــول النبــي : رأ
يف الــصيام, بــاب وجــوب صــوم رمــضان ) 1080( رقــم :نحــسب, ويف الطــالق, بــاب اللعــان, ومــسلم

 يف الـصيام, بـاب مـا جـاء يف رؤيـة اهلـالل للـصوم والفطـر يف رمـضان, 1/286 :, واملوطـألرؤية اهلـالل
 يف 4/134 :ًيف الـــــصوم, بــــاب الـــــشهر يكـــــون تــــسعا وعـــــرشين, والنـــــسائي) 2320( رقـــــم :وأبــــو داود

الـــصوم, بـــاب ذكـــر االخـــتالف عـــىل الزهـــري, وبـــاب ذكـــر االخـــتالف عـــىل عبيـــد اهللا بـــن عمـــر يف هـــذا 
  .احلديث
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ــــه مـــصادرة إذ النـــزاع يف التعجيــــل,بـــالرتبص ويف الـــصوم بالتعجيــــل جيـــاب بــــأن , و يـــرد بأ
  .مراده أن الرتبص يف الصالة ال يمنع األداء, ويف الصوم يمنعه

ًوقبــل عيــاض تأويــل ابــن لبابــة عــىل أشــهب جيــزئ صــومه احتياطــا, وخرجــه عيــاض 
  .ري األسريعىل إجزاء صوم حت

  . ال أعرفه;ونقل ابن احلاجب بطالن اغتسال الشاك بثبوت حدثه
  :ومن تعذر استعالمه الرؤية كمل, ورمضان يبنى عىل ظنه

إن أشــكل عــىل أســري أو تــاجر : ابــن عبــدوس عــن ابــن القاســم وعبــد امللــك وأشــهب
  .ببلد حرب حتراه
 يـوم معـني صام أي شهر أحب وخرج وجوب كل السنة عىل صيام نايس: اللخمي

ًنذره أبدا كل الدهر, وصالة جاهل القبلة أربعا ً.  
ُقلت   .يرد الثاين بيرسه :ُ

ال يــصام بتحــر دون مــرجح مــا قــال : قــال ويف بعــض نــسخ اجلــالب عــن ابــن القاســم
  .هل هو رمضان أو شوال صامه فقط: ولو شك يف شهره

ُقلــت ره أقــل قــىض ً فــإن ســاوى عــدده عــدد مــا قبلــه قــىض يومــا, وإن كــان شــه:يريــد :ُ
  .يومني وإال فال قضاء

وهل هو هو أو شعبان أو شوال أو يف األولني فقط صامه وتاليه, فلـو بـان ملـن : قال
ه أن صومه قبله قضاه   :حترا

ْبن رشدا   .ًاتفاقا وبعده أجزأه: ُ
ْبن رشدا   .استحب ابن كنانة قضاءه: ًاتفاقا ثم قال: ُ

ُقلت َأصبغ البن حارث عن :ُ ْ   . يعيدهَ
ئهولو بان ه شهر رمضان; يف إجزا   : أ
ْبن رشدنقال ا   .مع أشهب وابن القاسم َسحنونعن  ُ
ُقلت ْبن رشد وأخذه ا, مل أجده له:ُ يعيد كل رمضان صـامه إن مل : من سامعه عيسى ُ

ه بعده أجزأه ;يدر قبل رمضان صام أو بعده ه إن بان أ   .بعيد, مع نقله عنه أ
ــه صــادفه أو فلي: ســامع عيــسى بزيــادة َّالــشيخبــل ذكــر  عــد كــل مــا صــام حتــى يــوقن أ
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  .صام بعده
ْبن رشــدكــا َّالعتبيــةونقــل عيــاض عــن ابــن القاســم يف  مــن : , وخرجــه عــىل قــول مالــكُ

  .صام يوم الشك لرمضان مصادفة مل جيزئه
  .حمتمل ال يمتنع عدمه َّ نيةتعيني مبهم علم امتناع عدمه أقوى من َّ نيةويرد بأن

مــع أشــهب وابــن  َســحنون قــوال ابــن القاســم, وائهًوإن بقــي شــاكا ففــي وجــوب قــض
ُاملاجشون ِ.  

ورد التونــــيس قــــول ابــــن القاســــم بــــأن مــــن صــــىل جلهــــة باجتهــــاد دون يقــــني ثــــم انتقــــل 
 يـرد بعـدم اسـتناد صـومه الجتهـاد ,ال يعيد لعدم ظهور فساد اجتهاده: ملوضع تيقن قبلته

  .بل هو حتر
  :ولو بان صومه شعبان يف كل من ثالثة أعوام

ُاملاجشونبن فا   .يقيض األول فقط: ِ
  .َسحنونوقاله : َّالشيخاللخمي و

  .هذا خطأ بل يقيض اجلميع: فضل
  .هو مقتىض قول مالك كمصل ظهر يومني قبل زواهلام: اللخمي

  .قيل يقيض اجلميع: الصقيل والباجي
ْيب زمنَنيأوصوبه ابن  َ  ,األداء عـن القـضاء وعدمـه َّ نيـةوخرجهام البـاجي عـىل إجـزاء َ

ْبــن رشــدصــوب او مــن صــام رمــضان : ختطئــة فــضل, وخــرج األول عــىل إحــدى روايتيهــا ُ
  .قضاء عن آخر أجزأه وعليه القضاء

وقــول فــضل عــىل الروايــة األخــرى وال جــامع بيــنهام إال رصف الــصوم عــن حمــل لــه 
ســابق إىل حمــل الحــق, وعــىل القــول ال جيــزئ عــن واحــد مــنهام, ويــرد خترجيــه عــىل األخــرى 

ه ال يل عن حمله الواجب له ملحل آخر واجب رصفـه ملحـل  َّلنيةزم من رصف الصوم بابأ
  .آخر مل جيب بعد

ـه ال يلـزم مـن بطـالن الـصوم بنيــة : وخترجيـه عـىل القـول ال جيـزئ عـن واحـد مـنهام; بأ
بطالنــه بنيتــه أداء حيــث جيــب قــضاء; ألن األول رصف للفعــل − حيــث جيــب أداء −قــضاء

  . حمله الفرعيعن حمله األصيل, والثاين عن
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ْبن رشدونحو ختريج ا   .للتونيس ُ

ُاملاجــشونويف تعليــل قــول ابــن  بتعيــني شــعبان للقــضاء أو بعــدم رشط إجــزاء صــوم  ِ
 −ًلــو صــام رجبــا مل جيزئــه: قــوال بعــض املــذاكرين قــائال −رمــضان بنيــة لعامــه املخــصوص 

  .وقول ابن حمرز
  .و مل جيزئه أحدمهاًلو صام شهرا لنذره فإذا هو ه: وسمع عيسى ابن القاسم

ْبــن رشــدا ئــه لرمــضان لعــدم نيتــه وأمــا لنــذره فيدخلــه اخلــالف ممــن صــام : ُ عــدم إجزا
  .رمضان قضاء عن آخر

ًلـــو صـــام شـــهرا تطوعـــا, فـــإذا هـــو : عـــن ابـــن القاســـم وأشـــهب وعبـــد امللـــك: َّالـــشيخ ً                  
  .هو مل جيزئه

ألن نفـــل الـــصوم إذا قطـــع  ;بخـــالف إجـــزاء تطـــوع الطـــواف عـــن واجبـــه: عبـــد امللـــك
غلبة مل يقض بخالف احلج وختريج اللخمي إجزاءه عىل إجزاء صوم رمضان قضاء عـن 

قـــضاء الواجـــب أقـــرب  َّ نيـــةرصف الـــصوم عـــن زمنـــه لغـــريه يـــرد بـــأن َّ نيـــةأداء بجـــامع إلغـــاء
  .التطوع إليه َّ نيةألدائه من

  :ًورشط كل صوم نيته ليال ال برشط تلوها الفجر
ْبن رشدا ُاملاجشونوصحح ابن : ُ صوم من جهل ثبوت رؤية رمضان عنـد احلـاكم  ِ

  .أو بعموم علمه أهل البلد حتى أصبح
ُاملاجــشونروى ابــن : عيــاض صــحة صــوم مــن مل يعلــم رمــضان إال يف يومــه, وقالــه  ِ

  .وأخذ منها َسحنون
ئها رواية   :ويف لغوها مقارنة للفجر وإجزا

  .وقول القايض َعبد احلكمابن 
  .مي بام حاصله كلام جاز األكل حتى الفجر مل جيب اإلمساك إال معهوصوبه اللخ

 حتى ينادي ابن أم مكتـوم«:  وحديث,]187: البقرة[ ﴾ f e﴿واألول حق آلية 
ً وكلـــام مل جيـــب اإلمـــساك إال مقارنـــا للفجـــر مل جتـــب ,)1(»فإنـــه ال ينـــادي حتـــى يطلـــع الفجـــر

                                     
ال يمنعــنكم مــن ســحوركم أذان بــالل, : غ يف الــصوم, بــاب قــول النبــي 4/117 : البخــاري أخرجــه)1(
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ْبن رشدملنوي, وتبعه اعىل ا َّلنيةإال كذلك لعدم فائدة تقدم ا َّلنيةا ُ.  
 وهـــو خـــالف اإلمجـــاع وبـــأن أول ,يف املقارنـــة َّلنيـــةويـــرد بـــأن ظـــاهره حـــرص وجـــوب ا

 ألهنـــا ;كـــسائره; وكلـــام كـــان كـــذلك لـــزم تقـــدم نيتـــه عليـــه َّلنيـــةجـــزء مـــن اإلمـــساك واجـــب ل
  .قصد إليه, والقصد متقدم عىل املقصود وإال كان غري منوي

  :عه, واالكتفاء هبا جلميعه أول ليلة منهويف لزومها كل ليلة ما وجب تتاب
  .مع إحدى روايتيه واملشهور مع األخرى َعبد احلكمقول ابن 
كرمــضان للمــسافر, وقــضائه, وصــوم اليمــني, −يف حلــوق مــا صــح تتابعــه : اللخمــي

 األول لروايــــة :ثالثهــــا , بــــه−ًواألذى, والــــصيد, ومــــا تعــــذر كنــــذر االثنــــني واخلمــــيس أبــــدا
  .سى ابن القاسم, ورواية املبسوط, وعزا اللخمي الثاين لألهبرياملخترص, وسامع مو

مل خيتلــف ابــن القاســم وال مالــك يف لزومهــا كــل ليلــة يف رمــضان للمــسافر : أبــو عمــر
  .واملشهور عاشوراء كغريه

  .خص بصحبته ملن مل يبيته أو أمته بعد أكل: الباجي عن ابن حبيب
ُاملاجشونعياض عن ابن    .شرتط تبييتهكل فرض معني ال ي: ِ

ْبــن رشــدا يف االكتفــاء بنيتــه أولــه يف حــائض أثنــاء رمــضان طهــرت فيــه ونــذر صــوم : ُ
 يف احلـــائض ألشـــهب مـــع ســـامع عيـــسى ابـــن القاســـم وروايـــة املختـــرص :ثالثهـــا ,كـــل اثنـــني

ألن يوم احليض هلـا كليـل : قول ابن القاسم فيها, ووأحد قويل ابن القاسم مع مالك فيها
  .ثلهام من أفطر يف رمضان لعذر أو مرض ثم صحوالصواب الثاين, وم

 ألن علمهــا طريــان طهرهــا بعــد حيــضها يقتــيض ;ليــست احلــائض مــثلهام: ابــن حمــرز
ًنيتها ذلك أوال ومل حيـك اللخمـي غـري قـول ابـن اجلـالب مـن أفطـر يف رمـضان لعـذر جـدد 

  .نيته
ه صــوم يــوم بعينــه أ: الــصقيل عــن األهبــري و رسد قــول مالــك ال تبييــت عــىل مــن شــأ

 =                                     
يف الــــصوم, بــــاب بيــــان أن الــــدخول يف ) 1092( رقــــم :ويف األذان, بــــاب األذان قبــــل الفجــــر, ومــــسلم

 يف الـصالة, بـاب قـدر الـسحور مـن النـداء, 1/74 :الدخول يف الصوم حيصل بطلـوع الفجـر, واملوطـأ
  .ً يف األذان, باب املؤذنان للمسجد الواحد, وباب هل يؤذنان مجيعا أو فرادى2/10 :والنسائي
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  .ًالصوم يشبه أن يكون استحبابا والقياس لزوم التبييت كل ليلة

 ملالــــك إن شــــكت بعــــد الفجــــر يف طهرهــــا قبلــــه وفيهــــا ,ًأو كــــان ذلــــك نــــذرا: الــــصقيل
  .مضت عىل صومه وقضته

  .خلوف طهرها بعده: ابن القاسم
ــه : عيـاض أخــذ منــه البــن القاســم مــن تعليلــه بالــشك دون عــزم تبييــت األول ورد بأ

  .ح التعليل باملتفق عليهرج
ُاملاجشونشكت بعد أن نوت بجزم تقدم وأخذ منها ملالك رواية ابن : وقيل ِ.  
ُقلت   .قبل انعقاده يمنعه َّلنية لتناول ظاهرها أول يوم من رمضان; ورفض ا:ُ

 للـــــصقيل عـــــن :ثالثهـــــا و,ويف إبطالـــــه إيـــــاه بعـــــده قـــــوال اللخمـــــي معهـــــا, والواضـــــحة
  .إنام القضاء مستحب َسحنون

التقــرب وعــدمها يف األول  َّ نيــةإبطالــه بأكــل بــدا لــه عنــه لبقــاء َّ نيــةبخــالف: اللخمــي
وروى ابــن عبــدوس يف مــسافر صــام يف رمــضان فعطــش فقربــت لــه ســفرته ليفطــر فــأهوى 

  .أحب قضاءه: بيده فقيل له ال ماء معك فكف
   .وصوب اللخمي سقوطه

ُقلت ـه : أرشس قـالمـن روايـة ابـن  َّالشيخ استحباب قضائه ذكره :ُ وأعـرف روايـة أ
  .ال يشء عليه وهو جل قوله

 ]باب يف مبطل الصوم[
  :)1(ويبطله وصول غذاء حللق أو معدة من منفذ واسع

                                     
ضاهذا : َّ قال الرصاع)1(  رسم للمبطل املتفق عليـه يف األول والثالـث ثـم فـرع اخلـالف إذا مل يكـن غـذاء ًأ

ــه ال قــضاء يف النفــل وال يف الــسهو يف الفــرض ثــم  ملنفــذ ذكــر اخلــالف يف غــري اونقــل عــن ابــن القاســم أ
  .الواسع

  . فألي يشء مل يقل يف الثاين مغيب احلشفة وهو أخرص مما ذكر:)فإن قلت(
ُقلــت(  وال يفيــده ذلــك لــو قــال مغيــب حــشفة هــذا إذا , أحــال عــىل مــا قــدم مــن الــرشوط يف موجــب الغــسل:)ُ

 أسـقط :َّالـشيخ وأورد يف املجلـس أن , وهـذا مـن حماسـن اختـصاره,فهمت ما قدمه يف موجـب الغـسل
= 
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َأصــبغوســمع  ْ بلــع الــدرهم, واحلــىص, واللــوزة بقــرشها لغــو يف النفــل, :  ابــن القاســمَ
ة أو طــني ي , وإال قــىض, والعابــث بنــوا ًولــو عمــدا, والفــرض إن كــان ســهوا نــزل حلقــه لغــو ً

  .ًيف النفل مطلقا, ويف الفرض كأكل لتغذيتهام وإن نيس قضاء فقط
ْبــــن رشــــدا الزم لغــــوه يف النفــــل نفــــي الكفــــارة, والزمهــــا قــــضاء النفــــل, وقــــال ابــــن : ُ

ُاملاجشون   .الكل كأكل ألن احللق محى: ِ
بلــع احلــصاة بــني أســنانه لغــو, ومــن األرض : , وروى معــنَســحنونوقالــه : البــاجي

  .كأكل
 إن وصــل للجــوف يف الفــرض ال :ثالثهــا ,ويف القــضاء ملــا وصــل مــن العــني للحلــق

ويف جـــواز االكتحـــال : عـــن ابـــن حبيـــب َّالـــشيخ وعـــن أيب مـــصعب و,النفـــل للخمـــي عنهـــا
  .طريقان

فمن عادته عدم وصـوله جـاز لـه, ومـن : قالة فيه ويف كراهته روايتا أشهب: اللخمي
  .تحسن عىل نفيهعادته وصوله وجب منعه عىل القضاء واس

َأصبغعن  َّالشيخ ْ ِّمطرفو َعبد احلكم وابن َ  .ال بأس بالكحـل وكرهـه ابـن القاسـم: َُ
ُاملاجشونابن    .ال بأس به باإلثمد ولو مسك وبالعقار الواصل للحلق مكروه: ِ
 =                                     

الـصوم احلـيض والنفـاس ومهـا متفـق علـيهام يف اإلبطـال وأجـاب بعـض احلـارضين بـأن  مبطالت من
 وإذا صـح ذلـك كـان احلـيض ,قال إن ابن احلاجـب قـال النقـاء مـن دم احلـيض والنفـاس مجيـع النهـار

 ; ألن وإذا كان كـذلك فـال يقـال إن الـصوم أبطلـه احلـيض,مانعا من الوجوب يف مجيع وقت الصوم
ذلـــك وصـــوبنا ذلـــك ثـــم َّالـــشيخ  ولـــذلك حـــذف , وقـــد انتفـــى بـــام قررنـــا, تقـــرر الوجـــوبرعاإلبطـــال فـــ

 فإنه صـري , الذي أورد عىل كالمه السؤال فوجدته خالف ابن احلاجب يف رشطه:َّالشيختأملت كالم 
 : يريـد;النقاء املذكور رشطا يف الصحة يف كل الزمان كام قررناه قبل فتأمله وتأمـل قولـه مبطـل الـصوم

 املراد الصوم الواجب أعني صوم رمضان بقرينة ضمري يبطله كام فعل يف غريه مـن املـسائل بإعـادة أن
 ولـو كـان مـراده الـصوم املطلـق , ويف بعضها يأيت بام يعم صوم رمـضان وغـريه,ضمري الصوم الواجب

عـدة وحقـه  فإن ذلك ال يبطلـه ومـىض لنـا النظـر يف قولـه حللـق أو م,لورد عليه من أكل ناسيا يف تطوعه
ـه ال يـصل إليهـا مـن;أن يقترص عىل املعـدة  أورده عـىل ابـن :الواسـع إال بعـد احللـق ووجـدت شـيخه  أل

ضـــدها يف َّالـــشيخ  وذكـــر , وذكـــر ابـــن احلاجـــب الـــرشوط,احلاجـــب حيـــث ذكـــر ذلـــك يف رشط الـــصوم
  .اإلبطال
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  .ال يكتحل إن كان عرصه يصل حللقه: وفيها
ُاملاجــشونكــره أشــهب وابــن : َّالــشيخ ْ وهــببــناالستــسعاط, وروى ا ِ إن وصــل مــا  َ

 وإال فـــال وأخـــربت عـــن ابـــن لبابـــة يكـــره , حلقـــه قـــىض− أو صـــب يف أذنـــه−استـــسعط بـــه 
  .استنشاق البخور وال يفطر

  .من تبخر بدواء فوجد طعم الدخان يف حلقه قىض: عبد احلق عن السليامنية
 ونقـــل ,عـــن أشـــهب َّالـــشيخمـــع   قوهلـــاويف القـــضاء بامئـــع احلقنـــة يف الفـــرض والنفـــل

  .ي مع اختيارهاللخم
ًومل أســـمع يف مـــن قطـــر يف إحليلـــه شـــيئا, وهـــو   تكـــره بامئـــع وال بـــأس بالـــسبور:وفيهـــا

  . ونقل ابن احلاجب القضاء فيه ال أعرفه,أخف من احلقنة
ـــــه ال يبلـــــغ حمـــــل الطعـــــام; دواء اجلائفـــــة بامئـــــع لغـــــو:وفيهـــــا  وقـــــول ابـــــن احلاجـــــب , أل

  .كاحلقنة ال أعرفه
  . وجد طعم دهن رأسه قىضإن: عبد احلق عن السليامنية

  .ًونقل ابن احلاجب عدم قضائه مطلقا ال أعرفه
  .ال كفارة فيام أدخل من غري الفم: َسحنونعن ابن  َّالشيخ

  .ًاتفاقا إال قول أيب مصعب فيام أدخل من منفذ واسع: ابن بشري
  . لغو الذباب غلبة:وفيها
  .استحباب أشهب قضاءه غري بني: َّالشيخ
ُاملاجشونبن وأشهب وا َسحنون   .وغبار الطريق لغلبته: ِ
  .وغبار الدقيق: اجلالب
  .يف لغوه وإجيابه القضاء قوال القايض, وأشهب: اللخمي
ُقلت   .والصقيل يف غري النفل َّالشيخ إنام نقله عنه :ُ

يف لغــــو غبــــار الــــدقيق واجلــــبس والــــدباغ لــــصانعه نظــــر لــــرضورة الــــصنعة : التونــــيس
  .وإمكان غريها
  . يف غبار اجلباسنياختلف: ابن شاس

  .ال يفطر من عطش يف رمضان من عالج صنعته: وروى ابن حمرز
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  :ًوالتشديد يف منع ما يمنعه فرضا والوقف عن الكفارة فيه
والقيـاس جـوازه كـسفر التجـر ثـم خرجـه عـىل اخلـالف يف القـدح املحـوج : ابن حمـرز

  .للجلوس يف الصالة
  :وابتالع حبة بني أسنانه إن غلبته لغو

  .استحباب أشهب قضاءه غري بني: يخَّالش
ْبن رشدا ُاملاجشونإلغاؤها ابن : ُ   .خالف أصله أن احللق محى ِ

  .كأكل  فأبو مصعبوإال
  .ال يش عليه إن جهل َعبد احلكموروى ابن : اللخمي

ًإن تناوهلــــا مــــن األرض, وإال فلغــــو مطلقــــا, بــــذا فــــرسه مــــن لقيــــت مــــن : ابــــن حبيــــب
  .أصحاب مالك

  . إن أمكن طرحها:; يريدعن أشهب إن تعمد قىض  َعبد احلكم قول ابن: َّالشيخ
  :وجتوز املضمضة ولو لعطش

  .وبلع ريقه: عن ابن القاسم َّالشيخ
أكــره غمــس الــصائم رأســه يف :  ويف حجهــا,يريــد بعــد زوال طعــم املــاء منــه: البــاجي

  .ولو بل ويكره بالرطب خوف حتلله: وفيها ,املاء والسواك باليابس كل النهار
  .إال لعامل: بن حبيبا

  .ال أعرفه, ربقي كراهته آخر النهار كالشافعيحكي عن ال: وقول ابن عبد السالم
ــه تغــري ريــح الفــم بــام حيــدث مــن خلــو املعــدة  وقــول البــاجي إثــر تفــسريه اخللــوف بأ

وهـــو تغـــري طعـــم الفـــم ورحيـــه لتـــأخر الطعـــام لـــيس عـــىل أصـــل  ,قـــول الربقـــي:بـــرتك األكـــل
                     ال يقتـضيه, ولـذا مل يـذكره عيـاض إال يف تفـسري اخللـوف  :شافعيمالك بل عـىل مـذهب الـ

  .ال يف السواك
ــه » تغــري طعــم الفــم«ويــرد قــول البــاجي بــأن زيــادة الربقــي  ال ينــايف أصــل مالــك; أل

  .ًجعله مسببا عن تأخر الطعام ال عن يشء بالفم تذهبه اإلزالة
مــع مــن ســواكه الرطــب فــال يشء عليــه نظــر; يف قولــه إن جهــل مــج مــاء اجت: البــاجي

ه يغري ريقه ففي عمده الكفارة, ويف نسيانه وتأويله القضاء   .أل
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  :ويبطله مغيب ما يوجب الغسل
َّن القـــصاروخـــرج ابـــ ال غـــسل عـــىل مـــن وطئـــت نائمـــة أو مكرهـــة مل : مـــن قـــول مالـــك ُ

  .تنزل عدم إفساد صومها به
  :واملني بلذة يقظة

ْبــن رشــدا بــالنظر, والتــذكر, واللمــس, والقبلــة واملبــارشة, إن مل يـــنعظ قــصد اللــذة : ُ
عـــظ ففـــي نقـــضه  باملبـــارشة فقـــط لـــسامع ابـــن القاســـم, وروايـــة أشـــهب :ثالثهـــا ,لغـــو, وإن أ
كره    .َسحنونفيها وابن القاسم, وأ

ْبن وهـبوروى ا: الباجي املبـارشة : ال قـضاء, وروى ابـن القاسـم يف سـامعه عيـسى َ
ء   .وغريها سوا
  .الذي فيه التفرقة بينهام: ونابن زرق
ّالعتبـــــــي مـــــــع روايتـــــــي  يف القـــــــضاء بإنعـــــــاظ القبلـــــــة واملبـــــــارشة قـــــــوالن; هلـــــــا: عيـــــــاض ِ ْ ُ

ّالعتبــي ومحــديس, واألخــوين مــع  ِ ْ ْبــن وهــبوا عــن ابــن القاســم وأشــهبُ  إنــام :وقيــل ,فيهــا َ
  .اخلالف يف إنعاظهام وإنعاظ النظر واللمس لغو

ْبن رشدا   .فإن أمذى فالقضاء: ُ
ْبــن رشــد يف اللمــس ومــا بعــده ال:ثالثهــاوإال ف أمنــى فــأحرى والكفــارة إن تــابع وإن ُ 

  .عن مالك فيها يف اللمس وما بعده واألوالن باحلمل عليهام وأشهب وابن القاسم فيها
ُقلت   . قيد اللخمي الكفارة بغري معتاد السالمة من املني:ُ

ْبــن رشـــدا بــع نـــاقض وإال فقـــوالن املــذي عـــن تـــذكر أو نظــر دون قـــصد اللـــذة إن تو: ُ
لــــسامع ابــــن القاســــم يف التــــذكر وروايتــــه فيــــه والنظــــر حممــــول عليــــه فــــيهام, وقــــال متــــأخرو 

  .املذهب أن قضاء املذي عن قبلة استحباب: البغداديني
 إن كــان عــن ملــس أو قبلــة أو :ثالثهــا ,يف وجــوب القــضاء ملــذي واســتحبابه: عيــاض

ُشيوخعمــد نظــر, ال عنــه غــري عمــد ألكثــر الــ ال قــضاء : وبعــضهم وابــن حبيــب, وللمغــرية, ُ
  .له ولو عن ملس
  .إنزال جمرد الفكرة دون تتابع إن كثر لغو للمشقة: ابن بشري

ُقلت   .فالنظر أحرى :ُ
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زل ففي القضاء قوال ابن حبيب والقايض: اللخمي   .لو نظر غري قاصد فأ
  :والنظر ومعطوفه عىل من ال يأمن املني حرام

زل كفـروعليه حيمل قوهل: اللخمي إن : وقـول ابـن القاسـم يف املبـسوط, ا إن قبـل فـأ
زل كفر   .بارش فأ

  .حرام عىل نقضه, مستحب عىل عدمه, وإن أمنهام فمباحوعىل من أمنه دون املذي 
  .املبارشة أشد وأخوف من القبلة: عياض

  .يف حرمة الشاك يف أمنه وكراهته قوالن: ابن بشري
ًاحتها للشيخ مطلقا, أو يف النفل مطلقاًيف كراهة القبلة مطلقا, وإب: عياض ً.  

ْبن وهبمشهور قول مالك ورواية اخلطايب, وا َ.  
  .وماء املرأة كاملني

ً وإن رجـع بعـد وصـوله غلبـة أو نـسيانا ففـي ,لغـو إن مل يرجـع منـه يشءوالقيء غلبـة 
القـــضاء روايـــة ابـــن أيب أويـــس يف الغلبـــة, وابـــن شـــعبان يف النـــايس; فخـــرج اللخمـــي قـــول 

  .ا يف اآلخرأحدمه
ــه عمــدا كــذلك ال أعرفــه ــه كأكــل ;ًوظــاهر قــول ابــن احلاجــب أ  بــل ظــاهر أقــواهلم أ

 :رابعهــا يف الفــرض, ويف التطــوع لغــو, و:ثالثهــا ,ويف إجيــاب خمتــاره القــضاء أو اســتحبابه
 ,ً وألخـــذ اللخمـــي مـــن قـــول ابـــن القاســـم ال يقطـــع تتابعـــا,إن كـــان لغـــري عـــذر فكأكـــل هلـــا

ُاملاجشونابن ورواية ابن حبيب و ِ.  
  :وابتالع ما أمكن طرحه منه كأكل

  .ًيف ابتالع القلس جهال الكفارة: ابن حبيب
 فأخــذ منــه البــاجي عــدم ,ًال قــضاء يف ابتالعــه ناســيا: ابــن القاســم مــع روايــة ابــن نــافع

  .كفارة عامده, وروى داود بن سعيد إن وصل فاه فرده فال قضاء
  . من رده بعد بلوغه حيث يمكن طرحهرجع مالك عنه إىل قضاء : ابن القاسم
  .إن بلعه من لسانه فعليه قضاؤه, وقبله ال يشء عليه: اجلالب

ًقـوال ابـن حبيـب نـاقال ًويف لغو ابتالع نخامة ولو عمدا بعد إمكان طرحهـا ونقـضها 
ّالعتبــي  وقــدر مــع نقلــه عــن ,عنــه ابــن حــارث أســاء ِ ْ َأصــبغعــن ُ ْ ً عــن ابــن القاســم قــائال أراين َ
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ًشـاكا يف كفـارة العامـد قـائال إن تعمـد أخـذها مـن  َسـحنونعـن  َّالـشيخن مالك وسمعته م ً
  .األرض كفر ونقل ابن حارث عنه اجلزم بالكفارة دون شك

  .ً واختيارا يف قضائه قوالن,ًابتالع دم خرج من شفته أو سنه غلبة لغو: ابن شاس
ل البـاجي هـذا عـىل  وقـو,إنام تكره احلجامة للتغرير فمن سلم فـال يشء عليـه: فيهاو
  .املشهور

ال حيــتجم قــوي وال : عــن ابــن نــافع عــن مالــك وعيــسى عــن ابــن القاســم َّدنيــةويف امل
ضــعيف حتــى يفطــر ربــام ضــعف القــوي بنــاء عــىل أن مقتــىض املــشهور قــرص الكراهــة عــىل 

  .الضعيف
ْبن وهبعن رواية ا َّالشيخومثل رواية ابن نافع ذكر  َ.  

  .فيه  العلك وملس األوتار بفيه, ومداواة احلفر كراهة ذوق الطعام ومضغوفيها
  .ًإن كان يف صربه لليل رضر فال بأس به هنارا: عن أشهب َّالشيخ

  . ألن الدواء يصل حللقه;عليه القضاء: ابن حبيب
ً ولـو بلـغ جوفـه غلبـة قـىض, وعمـدا كفـر, ,ال يشء عليه عنـدي كاملضمـضة: الباجي
  .وكذا ما كره

 واملكــــروه ســــواء; إن ســــلم فــــال يشء عليــــه, ويف الغلبــــة فيــــصري املبــــاح: ابــــن زرقــــون
  .القضاء, ويف العمد الكفارة

  .إن وصل حلقه قىض, وروى ابن نافع ويكره حلس املداد: ابن حبيب
  .زاد أشهب ولو يف النفل

  .ويف حجها وغمس رأسه يف املاء
  :وزمنه مر

ي مـــع روايـــة  مبـــاح لنقـــل اللخمـــ:ثالثهـــا ,ويف حرمـــة أكـــل الـــشاك يف الفجـــر وكراهتـــه
 وعن قول ابن حبيب القياس األكـل وزاد الـصقيل ,الصقيل, وأيب عمران واللخمي عنها
 فـــإن أكـــل فبـــان كـــون أكلـــه قبـــل أو بعـــد فواضـــح وإال ,عنـــه واالحتيـــاط املنـــع كقـــول مالـــك

  .يقيض: ففيها
  .ًوقاله أشهب استظهارا
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  .يستحب: ابن حبيب
  .بابيقيض; عىل االستح:محل أصحابنا قول مالك: عياض
ُقلـــت يـــرد بتـــأخره يف ,  يشء عليـــه مـــن لغـــو الـــشك يف احلـــدثال:  وختـــريج اللخمـــي:ُ

ــه يف الوضــوء يف فعلــه, ويف الفجــر يف خــارج  الوضــوء, ومقارنتــه يف ابتــداء الــصوم هنــا وبأ
ــه لــو كــان لعلمــه أو ظنــه; ألن إدراك اإلنــسان فعلــه أوضــح ;عنــه, ومــا يف فعلــه أضــعف  أل
  .من إدراكه ما خرج عنه

  .شكه بعد أكله كقبله: يهاوف
. بـــل قبلـــه قـــىض: أكلـــت يف الفجـــر, وآخـــر: وروى ابـــن عبـــدوس مـــن قـــال لـــه رجـــل

  .ًلشكه, ولو علم شيئا بنى عليه: اللخمي
ُقلت   .تطويل ; فقرص ابن احلاجب اخلالف عىل الناظر دليله قارص:ُ

كذلك جيوز تقليد املؤذن العدل العارف فإن أكل يف أذان سأله إن كان : ابن حبيب
  .وإال قىض

ٍمن بحرض يـؤذن مؤذنـوه عنـد الفجـر يف وجـوب كفـه بـأذاهنم وهـو يـرى أن : الباجي
 روايـة ابـن نـافع وعيـسى عـن ,الفجر ما طلع, وبعدم أذاهنم وهو يرى أن الشمس غربـت

  . فإن طلع الفجر وهو آكل أو شارب كف وال قضاء,َّدنيةابن القاسم يف امل
اك جـزء مـن الليـل يمكـن ختـريج إجيـاب القـضاء عىل القـول بوجـوب إمـس: ابن بشري

  .عليه لوجوبه وتأثيمه دونه لعدم وجوبه لذاته
ُقلت   . فال قضاء إذ ال ثبوت ملحتمل:ُ

  .ونقل ابن احلاجب اجلزم بالتخريج ال أعرفه
  .عن ابن القاسم وال قضاءًوإن كان موجلا نزع 

ُاملاجشونابن    .شاذ قول, وويقيض: ِ
  .رفهويكفر ال أع: ابن بشري

  .ال قضاء إن مل خيضخض بعده: ابن القاسم
َّن القصاراب ًإن لبث قليال عمدا كفر: ُ ً.  

ــه ال بــد : البــاجي وجــوب اإلمــساك إىل الليــل يقتــيض وجوبــه إىل أول جــزء منــه غــري أ
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  .من إمساك جزء منه لتيقن إمساك النهار
ــه; هــذا قــول أصــحابنا وال حيتــاج إليــه:زاد يف اإليــامء: ابــن زرقــون  الزم اإلمــساك  أل
  .حتى الغروب
  .ًتأخري الفطر عن الغروب حلاجة واسع ويكره تنطعا: أشهب

  .ال ينبغي لرؤية النجوم: ابن حبيب
 ويف الكفـارة قـول البـاجي ًوالشاك يف الغروب كموقن عدمه, فإن أكل قـىض اتفاقـا,

َّقصارن المع ابن زرقون عن ابن عبيد, وابن عيشون وأيب عمر والصقيل مع القايض واب ُ 
  .وغريهم, وابن زرقون عن أيب عمران

  ]باب يف موجب القضاء لرمضان[
ًوجيب قضاء رمضان وواجبه املضمون بفطره بأي وجه كان ولو مكرها واملعني بـه 

ًعمدا اختيارا ً)1(:  
  .ًمشهور مذهب مالك قضاء مفطر يف رمضان نسيانا: عياض
ُقلت ليـصومن : القاسـم يف احلـالف لعـل الـشاذ عنـده مـا تقـدم مـن سـامع عيـسى ابـن :ُ

ًغدا; فبيت وأكل ناسيا ً.  
ه قضاه   .ال جيوز فطره:  ففيهافلو ذكر يف قضاء رمضان أ

  .ال قضاء وال أحب فطره:  أشهب.إن أفطر قىض: َّالشيخ
 إن مل خيـتص بفـضل للخمـي عـن :ثالثهـا ,ويف وجوب قضائه بفطر مـرض يف احلـرض

ْبــــن وهــــروايــــة املبــــسوط مــــع عيــــاض عــــن روايــــة ا يف بعــــض رواياهتــــا, واملــــشهور وعبــــد  بَ
  .امللك

ــا فمــرض باقيــه أو وســطه وصــام : عــن املغــرية َّالــشيخ مــن صــام أول شــهر نــذره معينً
ًباقيه فال قضاء عليه, ولو أفطر أوله اختيـارا فمـرض باقيـه قـىض مجيعـه, ولـو نـدم إثـر فطـر 

                                     
ـضاتيـارا هـذا واملعنـى بـه عمـدا اخ) فطره بأي وجه كان ولو مكرهـا: (قوله: َّالرصاع قال )1(  متفـق عليـه ًأ

 قـال .اً مذهب مالـك قـضاء مفطـر رمـضان ناسـي:عىل ظاهر كالمهم إال ما نقل عياض يف قوله مشهور
  . وهو ظاهر, لعل الشاذ عنده ما تقدم من سامع عيسى يف احلالف انظره:َّالشيخ
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  .ًأوله فصام يوما فمرض باقيه فال قضاء عليه
مـــع ابـــن حمـــرز عنـــه مـــع ابـــن  َســـحنونعـــن  َّالـــشيخ للمـــشهور, و:الثالثـــةوفيـــه بنـــسيان 

  .قول عبد امللك يف فطره بمطلق غلبة َّالشيخعبدوس, ونقل 
  .وجعل ابن احلاجب الثاين املشهور وهم

وفيـــه بحـــيض الثالثـــة لقــــضاء اعتكافهـــا عـــىل رأي تـــسوية مــــرض نـــاذر عكوفـــه أولــــه 
  .وآخره ونص صومها وعموم قول عبد امللك

 يف النــسيان ال املــرض أو احلــيض وفيــه :رابعهــا و,فيــه بفطــر عــذر الثالثــة: ابــن بــشري
  .ال أدري: وفيها ,بسفر سامع القرينني وجوب القضاء

ه أحب قضاءه: ابن القاسم   .وجيب إمتام نفله وكأ
  .روى ابن القاسم ال يفطر إال لعذر كالفرض: َّالشيخ
ِّمطــرف  والعتــق واملــيش إال أن يكــون ًوحينــث احلــالف عليــه بــاهللا مطلقــا وبــالطالق: َُ
  .وأحب طاعة والديه إن عزما عىل فطره ولو بغري يمني: لذلك وجه
ْبن رشدزاد ا   .عنه إن كان رقة عليه إلدامة صومه ُ

ثوابــك يف رسور : وقــال عيــسى بــن مــسكني لــصاحب لــه يف صــوم تطــوع أمــره بفطــره
  .مل يأمره بقضائه, وأخيك املسلم بفطرك عنده أفضل من صومك

  .قضاؤه واجب ومل يذكره لوضوحه: اضعي
ُقلت ُشيوخ هذا خالف املذهب ونقل بعض :ُ الـصالح الفقيـه أيب عـيل  َّالـشيخنا عـن ُ

ه قال لصائم متطوع حرضه طعام مجاعة حسن الزبيدي  فلـام أكـل ,كل ونعلمك فائـدة: أ
  .ًإذا عقدت مع اهللا عقدا فال تنقضه: أخذ بأذنه وقال له

ُقلــت ًزمــه عــىل الفطــر تــأوال, وجيــب قــضاؤه بعمــد فطــره, ال لعــذر,  لعلــه علــم منــه ع:ُ
  .ًوجيب كف مفطره ناسيا

ْبن رشدوسمع ابن القاسم استحباب قضائه ومل حيك ا   .غريه ُ
  .يف استحبابه قوالن: ابن بشري
  .ًروى ابن نافع ال وجه لكف مفطره عمدا إال لعذر: َّالشيخ

  .ونقل ابن احلاجب وجوب كفه ال أعرفه
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 فـإن ًطـر ناسـيا يف رمـضان والنـذر املعـني وحيـث ال يوجـب قـضاء واجـب;وكف املف
ًأفطر خمتارا وجب القضاء ويف غريها يستحب, وهو يف مبهم يقطـع عـدم كفـه تتابعـه آكـد 

ًإن أفطــر ناســيا أثنــاء مــبهم نــذر : ًمنــه يف غــريه ال واجــب لنفــي الزمــه قطعــا تأثيمــه, وقوهلــا
  .فإن أكل فيه بطل تتابعه ووصل قضاءه ,متتابع ترك األكل بقيته

معنــاه االســتحباب ال الوجــوب ملــا مــر وإن أكــل يف متتــابع كفــارة مــىض عــىل صــومه 
ولقـــول التلقـــني عقـــب ذكـــره حكـــم فطـــر رمـــضان والنـــذر املعـــني مـــا نـــصه إال أن يف هـــذين 

  .جيب اإلمساك بقيته
ــــه مــــراد بمفهــــوم أحــــرى مــــن النــــذر املعــــني,  وال يستــــشكل حــــرصه هــــذا بالنفــــل; أل

إن :  يف قوهلا يف مفطـر أول يـوم مـن مـبهم نـذر متتـابع أو يف قـضاء رمـضان:ول عياضولق
ف, وال أحب فطره ًلـيس هـذا تناقـضا بـني الكراهـة واإلباحـة, إنـام أراد : شاء أفطر واستأ

ه يأثم بفطره فيه ه يبطل عمال يصح له;أن يفرق بينهام وبني التطوع; أل   .ً أل
  .لزمه القضاء وال يأثم بفطره فيهاموال يلزمه قضاؤه ويف األولني ي

ُقلت  فجعل علة وجوب اإلمساك يف غـري زمـن رمـضان عـدم وجـوب قـضاء نفـس :ُ
  .ما أفسد أو املركب منه ومن غريه وكالمها منتف يف املبهم املذكور
 إن ابتــــدأه يف :ثالثهــــا ,ويف وجـــوب قــــضاء النفــــل بفطــــر ال لعــــذر يف ســــفر واســــتحبابه

  .وايات ابن القاسم, واملخترص, وابن حبيبحرض وإال فال للشيخ عن ر
  .إن سافر فأفطر حلر أو عطش دون خوف عىل نفسه قىض: أشهب

مع أصله وقضاء األول فقط نص سامع ويف إجياب الفطر لغري عذر يف قضاء قضائه 
ْبــن رشــدمــع تفــسري ا ابــن القاســم َســحنون قيــل لــيس : وســامعه عيــسى يقــول, ســامعه حييــى ُ

ْبـن رشـدمع اعليه إال يوم واحد  وسـمع حييـى إجيابـه يف قـضاء النفـل  عنـه يف حجهـا األول ُ
ًوقضاء قضاء رمضان يومني قائال إنام يف قضائه يوما مكانه فحمله ا ْبن رشدً عـىل األول,  ُ

ه سكت عن قضاء رمضان لوضوح وجوبه   .وأ
ًيف فطــــر قــــضاء رمــــضان إال يومــــا واحــــدا وأشــــار  َّالــــشيخمل حيــــك : ابــــن عبــــد الــــسالم ً

ئه عىل مسألة التطوع, وذكر الصقيل اخلالف فيها نصا وفيـه نظـر; ألن نقلـه يف هـذه إلج زا
  .املسألة إنام هو من النوادر, وليس فيها
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ُقلــــت مل أجــــده يف النــــوادر بوجــــه, وتعليــــل تعقبــــه نقــــل  َّالــــشيخ مــــا ذكــــره مــــن إجــــزاء :ُ
ــه إنــام هــو مــن النــوادر ولــيس فيهــا يــرد بــاحتامل نقلــه مــن مــتن  , وال يبعــد َّلعتبيــةاالــصقيل بأ

أخــذه إيــاه مــن نــص ســامع عيــسى ابــن القاســم عــىل مــن أفــسد قــضاء حجــه حجتــان لقــول 
ًمالـك ذلــك إذا أفطـر يومــا مــن قـضاء رمــضان فقـضاه فــأفطر يف قــضائه عليـه يومــان بجعــل 

ًتفــسريا وتــصويرا لقولــه لقــول مالــك ذلــك إذا أفطــر يومــا » فقــضاه فــأفطر يف قــضائه«قولــه  ً ً
عائـــد عـــىل رمـــضان ال عـــىل قـــضائه; والفـــاء كـــالواو يف » فقـــضاه«مري يف مـــن رمـــضان فالـــض

  .]61: التوبة[ ﴾ ° ± ²﴿: قوله تعاىل
 وهي نص يف القضاء ال يف قضاء ,ويؤيده احتجاج ابن القاسم هبا عىل مسألة احلج

  .القضاء
ْبـــن رشـــدومحلهـــا ا ًعليـــه اعتبـــارا بظـــاهر لفـــظ مـــسألة الـــصوم يـــرد بـــنص مـــسألة احلـــج  ُ

  .صلوهي األ
ًمن أفطر يف قضاء رمضان قىض يوما واحدا: ويف ظهارها ً.  
  .ًاتفاقا, وخص اخلالف بقضاء النفل وقضاء قضاء رمضان: ابن حارث

ُقلــت ْبـــن وهـــبمــن أفطـــر يف قــضاء رمـــضان لزمــه يومـــان قالــه ا:  أليب عمـــر:ُ , وروي َ
  .عن ابن القاسم

ه ملا أفسد القضاء وجب قضاؤه, و عليه القـضاء الـذي ومقتىض توجيهه الصقيل بأ
  .كان عليه

ْبــــن رشـــدوقـــول ا ـــام األول ويــــوم قــــضائه : ُ لــــو أفطـــر يف قــــضاء ثــــم يف قـــضاء فثالثــــة أ
  .ًاألول ويوم قضائه الثاين يعدده بتكرره مطلقا وال نص بخالفه ونفيه

  .ال أعرفه: ابن عبد السالم
ًوفور قضاء رمـضان مطلـوب فـإن أخـره عـن تاليـه اختيـارا فالفديـة اتفاقـا, فـإن أخـره  ً

ًلعـــذر مـــرض أو ســـفر ففـــي لزومهـــا مطلقـــا أو إن ســـلم قـــدره قبـــل تاليـــه مـــن عـــذر مطلقـــا ً, 
إن مـــات :  قبلـــه يليـــه لعيـــاض عـــن ظـــاهر نقـــل أيب عمـــران عـــن أشـــهب, وعـــن قوهلـــا:ثالثهـــا

ْبــــن رشــــدوتأويلهــــا ا مــــع اللخمــــي, واجلــــالب لقــــدرة قبــــل تاليــــه وجبــــت  وابــــن زرقــــون, ,ُ
لبغــداديون والقرويــون وأشــهب يف املجموعــة وروايــة ابــن وروايــة املبــسوطة مــع تأويلهــا ا
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 وهـو ظـاهر عـزو اإلكـامل ,نافع وظاهر قول ابن بشري االتفاق عـىل نفيهـا يف اتـصال العـذر
الكفـــارة فيـــه لـــبعض الـــسلف واختـــار اللخمـــي ال فديـــة عـــىل مـــن مـــات لقـــدره قبـــل تاليـــه, 

ــه ال فــور وال توســعة مطلقــا بــل بــرشط ســال;واستــشكل الثــاين  وهــو :; يريــدمة العاقبــة ً أل
مغيـــب ومتـــأخر ففـــي كـــون القـــضاء عـــىل الفـــور أو الرتاخـــي لبقـــاء قـــدره قبـــل تاليـــه بـــرشط 

  .ًالسالمة أو مطلقا الثالثة
ْبن رشدوأخذ ا من قوهلا يف املوت األول أظهر من أخذ اللخمي منـه الثالـث, إذ ال  ُ

ً فورا اتفاقاابن احلاجب ال جيبيلزم من عدم الفدية عدم الفور; ففي قول    .نظر ً
: ويف اختيـــار اللخمـــي ونـــص املـــذهب مـــع قبـــول عيـــاض, ونقـــل أيب القاســـم الــــكياه

ـــه لـــو مـــات قبـــل الـــسنة عـــىل وجـــوب الفديـــة ال لعـــصيانه بـــل لوجوهبـــا عـــىل  أمجعـــوا عـــىل أ
  .الكبري نظر َّالشيخ

  .روى ابن القاسم ال يتطوع قبله وال قبل نذر: َّالشيخ
  .ه بمرغب فيه قبل قضائهأرجو سعة تطوع: ابن حبيب

ْبــــن رشــــدا  , مهــــا ســــواء:ثالثهــــا ,ًيف تــــرجيح صــــومه يــــوم عاشــــوراء تطوعــــا أو قــــضاء: ُ
ْبـن وهـبً منع صومه تطوعا ألول سامع ابن القاسـم, وسـامع ا:رابعهاو , وآخـر سـامع ابـن َ

  .القاسم, ومقتىض الفور
ًويف كون قدرها مدا نبويا مطلقا أو باملدينة ومكة ويف غريمها و ً  باملدينة, :ثالثها ,ًثلثاً

ً باملدينـــة وبمكـــة كغريهـــا مـــدا ونـــصفا للمـــشهور و:رابعهـــاومكـــة كغريمهـــا, و عـــن  َّالـــشيخً
  .قول أشهب بشبع كل بلد َّالشيخأشهب وعياض عنه والباجي عنه وفرس 

هلـــا, : يف كـــون وقـــت اإلطعـــام حـــني القـــضاء أو مـــن حـــني وجوهبـــا قـــوالن: اللخمـــي
  . وجوهبا لغوًوألشهب قائال تقديمها قبل

االختيـــار األول حـــني القـــضاء أو مـــن حـــني وجوهبـــا قـــوالن هلـــا وألشـــهب : اجلـــالب
  .تقديمها عىل وجوهبا لغو: ًقائال

  .اختيار األول حني القضاء أو من حني وجوهبا عىل القضاء أجزأه: اجلالب
  :ومرصفها مسكني واحد

  . ال جتزئ أمداد كثرية ملسكني واحد:وفيها



 

 

82

82 

ُقلـــت ــــام الرمـــضان الواحــــد كأمـــداد اليمــــني ;مـــضان واحــــد يريـــد مــــن ر:ُ  ألن فديـــة أ
  .الواحدة والرمضانان كاليمينني

 − أو العكس− وإال ففي كونه كذلك ويقدم عىل صوم اهلدي القضاء إن ضاق وقته
  . التخيري لنقل ابن بشري, وهلا ولنقل اللخمي عن أشهب:ثالثها

 وإال فـــــإن مل يبـــــق , لرجوعـــــههـــــذا يف ســـــبعة التمتـــــع أو ثالثتـــــه إن تـــــأخرت: اللخمـــــي
 وإن بقـي أكثـر وهـو بمكـة يـتم الـصالة , ألهنـا أداء ضـاق وقتـه;للوقوف إال قدرها تعينـت

 وإن كـــان ممـــن يقـــرص أخـــر القـــضاء لـــسقوط , وإن كـــان أحـــدمها أداء,خـــري للتوســـعة فـــيهام
  .األمر به يف السفر

بعة أو بفوريـــة  بـــني صـــومي الثالثـــة يف احلـــج والـــسويف تعليـــل املـــشهور بمنـــع التفرقـــة
 طريقــا الــصقيل مــع عبــد احلــق واللخمــي ويلــزم م اهلــدي وورود جــواز تــأخري القــضاءصــو

  .األول اإلنفاق إن أخرت الثالثة عن احلج
  .لو أخرمها عن رمضان آخر قدم القضاء: عبد احلق
  .صوم الظهار كاهلدي فخرج اللخمي فيه قوهلا يف اهلدي: أشهب

ه مـن رمـضان حتـى انقـىض آخـر بـدأ بـاألول مـن دام مرضـ: ابن عبدوس عن أشـهب
  .وجيزئ العكس

  ]باب زمن قضاء الفطر يف رمضان[
  :وزمن قضائه غري زمنه وما حرم صومه

  .)1(أو وجب بنذر: اللخمي
ْبن رشدنقال اويف كونه عىل الفور أو الرتاخي  ُ.  

 يف آخرهـــا لنقـــل اللخمـــي, والثـــاين هلـــا وألشـــهب :ثالثهـــاويف صـــحته يف املعـــدودات 
  .يفطر متى ما ذكر وإن أتم مل جيزئه: ًئالقا

ئــــه لــــألول أو الثــــاينولــــو صــــام رمــــضان عــــن آخــــر   لغــــو لروايتــــي :ثالثهــــا ,ففــــي إجزا
                                     

  .هذا أخرص من كالم ابن احلاجب وهو ظاهر: َّالرصاع قال )1(
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ْبــن رشــد وا, واللخمــي عــن أشــهب مــع ســامع حييــى ابــن القاســم,اجلــالب , َســحنونعــن  ُ
  .وأمحد بن خالد

−وفتحهــــا بكــــرس اخلــــاء − وعليــــه قــــضاء اآلخــــر: وحتتمــــل الــــروايتني لروايتــــي قوهلــــا
 َّالــشيخ وبالثانيــة فــرسها إســامعيل, وأبــو الفــرج و,وفــرسها التلبــاين َســحنونوبــاألوىل قــال 

ـــام األول, وكفـــارة االنتهـــاك  وابـــن شـــبلون, وعـــزا اجلـــالب الثالـــث ملحمـــد مـــع الفديـــة أل
ام الثـاين مـا مل يعـذر بجهـل يريـد مـا مل يعـذر بجهـل يـدل : َّالـشيخ قـال : وقـول ابـن حمـرز,أل

ه   . غري نص لهعىل أ
ــضا, وقــول ابــن حبيــب بالثالــث يف األوىل, : اللخمــي ًولــو رشك بيــنهام فيــه فالثالثــة أ

  .والثانية يف الترشيك خالف القياس
ْبن رشدا   .جيزئه: لغو وغريه: ًلو صامه يف سفر قضاء فابن القاسم: ُ

  .و يف ظهارها لو صامه لظهار أو نذر فالثالث
وكـذا لـو قـضاه يف نـذر معـني ونـاقض :  رده قـالوخرجها اللخمـي عـىل األوىل ويـأيت

  .محديس بني قويل صيامها وظهارها
 َّ نيـةالـيشء مـن َّ نيةمماثل اليشء أقرب يف اإلجزاء عن َّ نيةوفرق بعض املذاكرين بأن

  .خمالف اليشء
كــان  َّلنيــةهــذا غلــط ينــتج العكــس; ألن كــل مــا قــرب املــشارك يف ا: وقــول ابــن حمــرز
 يـرد ,ما كان أبعد كان االستقالل أقـرب, وكل َّلنية استقالل أحدمها باًأشد تأثريا يف عدم

أخــص وصــف الــيشء فالــيشء منــوي باعتبــاره ونيــة املخــالف  َّلنيــةاملامثــل ملزومــة  َّ نيــةبــأن
  .غري ملزومة لذلك وبه يرد ختريج اللخمي

  . من حج لفرضه ونذره أجزأ له فقط:وفيها
  .وقيل لفرضه فقط وقيل لغو: اللخمي

  :تتابع قضاء رمضان والنذر املعني يستحبو
ُقلـت إن أفطــر نــاذر شــهر معــني عــرشة أولــه وصــام : عــن املغــرية َّالــشيخ مقتــىض نقــل :ُ

 :باقيــه أجــزأه وصــله بــه عــرشة قــضاء, ولــو صــام أولــه وأفطــر عــرشة آخــره ابتــدأه مــن أولــه
  .وجوب تتابع قضاء املعني; فيلزم يف رمضان والواجب عدد األول



 

 

84

84 

ففــــي كــــون املعتــــرب عــــدد األول, أو كــــل الثــــاين  ًرا بــــاهلالل عــــن آخــــر,ولــــو قــــىض شــــه
 قــــوالن لنقــــل اللخمــــي عــــن املــــذهب مــــع  وإن كــــان أقــــل ويكمــــل وإن كــــان أكثــــرفيجــــزئ
ْبـن وهـبعن أيب بكر بن حممد عـن روايـة ا َّالشيخ و,َعبد احلكمعن ابن  َّالشيخ  مـع نقـل ,َ

ٌاللخمي قائال هذا وهم ً.  
ئه إن كان أقلونقله ابن احلاجب بقيد    . ال أعرفه,إكامله إن كان أكثر دون إجزا

  ]باب يف موجب الكفارة يف إفساد رمضان[
ً بموجـــب الغـــسل وطئـــا وإنـــزاال ًوجتـــب الكفـــارة يف إفـــساد صـــوم رمـــضان انتهاكـــا لـــه ً

  .)1(واإلفطار بام يصل إىل اجلوف أو املعدة من الفم
وأشــهب مــع إحــدى روايتــي  , قــوال ابــن القاســم مــع مالــكويف إصــباحه ينــوي الفطــر

  .أيب الفرج
  . ثم نوى الصوم قبل طلوع الشمس كفر,لو أصبح ينوي الفطر: وفيها
  .ال كفارة: أشهب
 ولو كـان أول صـومه كفـر ,إال بفعل َّ نيةلعله فيمن صام بعضه إذ ال ترتفع: الصقيل

  .ًاتفاقا
  .الشك يف قول مالك بكفارة من نوى الفطر بعد الصبح: وفيها

  .أحب إيل أن يكفر: سمابن القا
  .ال كفارة وقضاؤه مستحب: َسحنون

  .فخرجهام عياض عىل صحة رفضه وامتناعه
  .َّلنيةمن نوى الفطر بعد الفجر هناره مل يفطر با: عن ابن حبيب َّالشيخ

                                     
  . وأما النايس واملتأول فال,إنام يكون االنتهاك مع العمد) انتهاك له: ( قوله:َّالرصاع قال )1(

  .مثل مما تقدم يف القضاء لكن هنا فرسه بالوطء واإلنزال) ملوجب الغسل: (قوله
  . مل يزد هذا القيد يف إبطال الصوم:)فإن قيل(
  .فارةوجب الك االنتهاك باإلنزال ي; ألن ملا ذكر االنتهاك ناسب ذلك:)قلنا(

  .هذا من املتفق عليه ثم ذكر اخلالف يف مسائل) واإلفطار: (قوله
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 :ثالثهــا ,ويف مجــاع النــايس وأكــل النــايس وخمطــئ الفجــر وظــان الغــروب ال يوجبهــا,
ُاملاجشونا والبن يتقرب بام استطاع من اخلري, هل   .واملبسوط ِ

  ويف الرجـــل عليـــه قـــوالن هلـــا,وال عـــىل مكـــره عـــىل أكـــل أو رشب أو امـــرأة عـــىل وطء
ُاملاجشونوالبن  ِ.  

  .ورواه ابن نافع: عياض
ًأخــــذ بعــــضهم مــــن كفــــارة املكــــره عــــىل الــــوطء كفــــارة املجــــامع ناســــيا يــــرد : اللخمــــي

 ;لكفـــارة, بخـــالف النائمـــة توطـــأمـــن أكـــره رجـــال عـــىل الـــرشب عليـــه ا: بروايـــة ابـــن حبيـــب
ًألهنا غري خماطبة مع نفيها عن األكل ناسيا يرد برواية ابن حبيب اتفاقا ً.  

ئـــه عـــىل :ثالثهـــا ,ويف وجوهبـــا عـــىل املكـــره بوطئـــه عـــن مـــن أكرههـــا  جيـــب عليـــه الجرتا
مع الباجي  َسحنونانتهاك صوم غريه كصومه ال عنها ألشهب مع ابن القاسم ومالك و

  .واية ابن نافع واللخميعن ابنه, ور
ُقلــت ً وعــىل األول والثالــث وجوهبــا عــىل املكرهــة وســقوطها لــو مــات املكــره عــديام :ُ

أو املكـــره لـــو كفـــر بعتـــق وامتنـــاع تكفـــريه بـــه وصـــحته إن كانـــت وثبـــوت الـــوالء للمكـــره, 
  .املكرهة أمة
ه: عن بعض أصحابنا َّالشيخ   .طوع األمة سيدها إكرا
  .إال أن تطلبه: الصقيل

ال كفــــارة عــــىل مــــن جومعــــت نائمــــة أو صــــب يف حلقــــه مــــاء كــــذلك وال عــــىل : يهــــاوف
  .فاعله

ه بالوطء: هذا خري من قوله: َسحنون   .اإلكرا
الكفــارة عــىل : وقالــه ابــن القاســم وأشــهب يف املجموعــة, وقــال ابــن حبيــب: َّالــشيخ
  .من أكرههم

زلــت تــه عــىل القبلــة فأ  ابــن حمــرز عــن  ففــي لزومــه الكفــارة عنهــا نقــال,ومــن أكــره امرأ
  .محديس مع عياض عن تأويلها

  .وابن حمرز عن ابن شبلون مع عياض عن ظاهرها, والقابيس َّالشيخ
ال أعرفــه إال مــن قــول ابــن  ونقــل ابــن احلاجــب وجوهبــا عــىل مكــره رجــل عــىل وطء
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  .حبيب يف النائم
انتهــاك صــوم غــريه كنفــسه وكفــارة املكــره احلــر عــن احلــرة عتــق أو : وقــول اللخمــي

  .عام ال صيامإط
وعـزوه البـاجي للمغـرية فقـط يـوهم اختـصاصه بـه ولـيس كـذلك وأجازهـا اللخمــي 

 كفـــرت عـــن نفـــسها بـــصوم مل ترجـــع , فـــإن بـــه عـــىل أصـــله أن انتهاكـــه صـــوم غـــريه كـــصومه
  .بيشء وبعتق أو إطعام رجعت عليه

رس: ابن شعبان   .ًفإن كان معرسا فمتى أ
  .أو قيمتها أو قيمة العتقباألقل من املكيلة : عبد احلق وابن حمرز

ًإن كــــان عبــــدا فهــــي جنايــــة, لربــــه إســــالمه أو فــــداؤه باألقــــل مــــن قيمــــة : ابــــن شــــعبان
  .اإلطعام أو الرقبة
  .َّالشيخ الرقبة التي يكفر هبا ال رقبة اجلاين خالف ما حكاه :يريد: ابن حمرز

ُقلت   .َّالشيخونقل الصقيل ك :ُ
  :مواملعروف ال كفارة يف الواصل من غري الف

  .وأوجبها أبو مصعب يف الواصل من األف واألذن واحلقنة ال العني: اللخمي
ًوهـــو املــستند حلــادث كقوهلــا يف مـــن قــدم مــن ســفر لـــيال  ,وال عــىل ذي تأويــل قريــب

ًفأصبح مفطرا لظنه إنام يلزم من قدم هنـارا ً ومـن طهـرت لـيال ومل تغتـسل حتـى أصـبحت ,ً
  .ًالثة أميال فأفطر لظنه سفرا ومن خرج لرعي عىل ث,فظنت ال صوم هلا
ًأو من أصبح جنبا فظن فساد صومه فأفطر تأوال: وقول أشهب ً.  

, وهلــا كمــن قــال اليــوم يــوم أحــم أو َعبــد احلكــم البــن ويف ذي التأويــل البعيــد قــوالن
  .أحيض فأفطر فحم وحاضت

َأصــبغ ابــن حبيــب مــع ولــو احــتجم فتــأول فــأفطر ففــي كفارتــه قــوالن ْ  وســامع عيــسى َ
لــو أفطــروا يــوم ثالثــني لــرؤيتهم هــالل شــوال نــصف هنــارهم فــال : مــع ســامعه القاســمابــن 

  .يشء عليهم غري القضاء
وقــول ابــن شــاس ومتعمــد الفطــر يمــرض أو يــسافر أو جيــن أو حتــيض املــشهور عليــه 

ًالكفــــارة نظــــرا للحــــال, وســــقوطها نظــــرا للمــــآل إنــــام هــــو يف النــــسخ الــــصحيحة, ومعتقــــد  ً
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ه متعمد من العمدبالعني أثر امليم من ا   .العتقاد ال أ
وملـــا ذكـــر ابـــن حـــارث قـــول مالـــك واألكثـــر يف ذي احلمـــى وذات احلـــيض املعتـــادين 

  .بمنزلة من تعمد الفطر ثم مرض آخر هناره الكفارة تلزمه: قال
ًولــو أكــل ناســيا ثــم أكــل أو وطــئ تــأوال  يف الــوطء فقــط البــن :ثالثهــاففــي الكفــارة  ,ً

ُاملاجشونعبدوس عن املغرية مع ابن  مع الصقيل عن أصيل ابن القاسم وأشهب,  , وهلاِ
ُاملاجشونوالبن حبيب عن ابن  ِ.  

يف كــون اجلاهــل كعامــد أو كــذي تأويــل قريــب قــول ابــن حبيــب يف متنــاول : اللخمــي
 ومعروف املـذهب لـو جـامع حـديث إسـالم لظنـه قـرص الـصوم عـىل منـع ,ًفلقة حبة جهال
  .الغذاء فقط عذر
ًهب االنتهاك فمن جاء مستفتيا صدق وال كفارة ومن ظهر عليه علة املذ: اللخمي

  . ألن مقتىض حاله جحدها;صدق فيام يشبه ولزمته فيام ال يشبه, وجرب عىل إخراجها
  ]باب يف قدر كفارة العمد للفطر يف رمضان[

ًوقدر طعامها ستون مدا نبويا لستني مسكينًا بالسوية ً)1(:  
  .العشاءاملد أحب إيل من الغداء و: أشهب
  .وصنفها ككفارة اليمني: اللخمي

ويف كــون الكفــارة اإلطعــام فقــط أو هــو املــستحب ثــم الــصوم ثــم العتــق أو وجــوب 
األول للمفطــــــر :  سادســــــها;ًكالظهــــــار أو اســــــتحبابه كالظهــــــار أو أحــــــدها ختيــــــريا ,ترتيبهــــــا

ن  وعــن روايــة ابــن القاســم, والبــاجي عــ,بالفــداء والعتــق, والــصوم بــاجلامع للخمــي عنهــا
بـن  واللخمـي عـن أشـهب مـع عيـاض عـن روايتـي ا,عنـه َّالـشيخ وعيـاض مـع ,ابـن حبيـب

ْوهب   .وابن أيب أويس, واللخمي عن أيب مصعب َ
أفتى متأخرو أصحابنا باإلطعام يف الشدة والعتق يف الرخاء, وأبو إبراهيم : الباجي

  .بصوم ذي سعة الغنى
                                     

  .هو ظاهر: َّالرصاع قال )1(
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لفقهــاء عــن وطء جاريــة لــه يف حــني ســأل ا األمــري عبــد الــرمحن وبــادر حييــى بــن حييــى
  رمضان بكفارته بصومه; فسكت حارضوه ثم سألوه مل ال ختريه يف أحد الثالثة?

  .لو خريته وطئ كل يوم وأعتق; فلم ينكروا وال عياض: فقال
ـــه ممـــا ظهـــر مـــن الـــرشع إلغـــاؤه واتفـــاق  وحكـــاه فخـــر الـــدين عـــن بعـــضهم, وتعقبـــه بأ

  .العلامء عىل إبطاله
ُقلـــــــت , مـــــــا بيـــــــده إنـــــــام هـــــــو  وتـــــــأول بعـــــــضه:ُ ًم أن املفتـــــــي بـــــــذلك رأى األمـــــــري فقـــــــريا
  .للمسلمني
ُقلت ه ال ينافيه والترصيح به موحش:ُ   . وال يرد هذا بتعليل املفتي بام ذكر; أل
  .والصوم كالظهار: عن أشهب َّالشيخ

  .والعتق مثله: اللخمي
ًوقول ابن احلاجب هي إطعـام سـتني مـسكينا مـدا مـدا كالظهـار تابعـا قـول ً  ابـن بـشري ً

ه باهلاشمي,ًستون مدا لستني مسكينًا كالظهارهي    . موهم أ
ام رمضان واحد واحـدة ال يأخـذ منهـا املـسكني  ٍكيمني ,ويف كون إطعام الكفارة أل

امن جيزئ أخذه لليومني  امه كأ   .نظرالواحد إال ليوم واحد أو أ
م يف اليـــوم وهـــذا أبـــني وقـــول اجلـــالب لـــو أطعـــم ســـتني إلحـــدى كفارتيـــه ثـــم أطعمهـــ

  .مفهومه لو أطعمهم عنها يف يوم واحد مل جيزئه وفيه نظر الثاين لألخرى أجزأه
ًال يعرف مالـك غـري اإلطعـام ال صـوما وال : "تأويل بعض املتأخرين قوهلا: عياض

ــــه خــــرق لإلمجــــاع; قــــال ;بقــــرصها عليــــه" ًعتقــــا ويف ظهارهــــا مــــا للعتــــق ومالــــه  ال حيــــل; أل
 أن الثالثــــــة كفــــــارات, إنــــــام اختلفــــــوا يف التخيــــــري أو الرتتيــــــب مل خيتلــــــف العلــــــامء: القــــــايض

  .وحمملها ترجيح اإلطعام حلاجة أهل املدينة
ام موجبها ًاتفاقـا, وبعـده  ولو قبل إخراجها ال بتعـدد موجبهـا قبلـه ,وتتعدد بتعدد أ
  .نقال ابن بشري عن املتأخرين

  .ويكفر السفيه بالصوم فقط: عن ابن حبيب َّالشيخالصقيل و
عىل تعيـني اإلطعـام يكفـر بـه عنـه وليـه وعـىل التخيـري بالـصوم فقـط, وعـىل : ابن بشري

  .الرتتيب عىل اخلالف يف كفارة ظهاره
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ـــــا عليـــــه, وباإلطعـــــام إن : َّالـــــشيخ                       والعبـــــد بالـــــصوم فقـــــط; فـــــإن أرض بربـــــه بقيـــــت دينً
  .أذن ربه

  :ًويؤدب عامد فطره انتهاكا إن ظهر عليه
يعاقـــب : ذو اهلـــزء ال الـــسرت لتخـــريج اللخمـــي عـــىل قوهلـــا :ثالثهـــاًيت مـــستفتيا ويف اآل

  .ال يؤدب مع رواية املبسوط واختياره َسحنون وعىل قول ,املعرتف بشهادة الزور
  .وسمع ابن القاسم البحر كالربوسفر القرص يبيح فطره 

  . ولو أقام ببلد ما ال يوجب إمتامه,روى ابن نافع: َّالشيخ
 مهـا سـواء البـن :رابعهـا يف سفر اجلهـاد, و:ثالثها ,انه عىل الصوم وعكسهويف رجح

ُاملاجشون   .واملشهور, والصقيل عن ابن حبيب, واللخمي عن سامع أشهب ِ
  :ومبيح تبييت الفطر االتصاف به ال نيته

  .ًاتفاقا: أبو عمر
  .ًال يفطر قبل تلبسه به اتفاقا: اللخمي

س بن مالك: مد بن كعب قالأبو عمر عن إسامعيل القايض عن حم  : يريـد,أتيت أ
  سنة?: ًسفرا يف رمضان فأكل; فقلت

  .نعم ثم ركب: فقال
  .ال; ثم ركب: ويف رواية قال

  :ولو عزم فأفطر ففي الكفارة طرق
  .أربعة: اللخمي
  .ال كفارة ولو أقام: أشهب
  .إن أقام وإال فال: ثم قال. كفر ولو سافر: َسحنون

ولـــو ســـافر , إن أفطـــر قبـــل أخـــذه يف أهبـــة ســـفره كفـــر: ُشونِاملاجـــابـــن القاســـم وابـــن 
  .وبعده وسافر مل يكفر

ُاملاجــشونابــن  , َســحنونلــو عيــق عــن الــسفر كفــر, وعــزا البــاجي األول ألشــهب و: ِ
  .والثاين ملالك

ُاملاجشونوذكر قول ابن القاسم مع ابن    .دون قيد سافر أو مل يسافر ِ
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ُاملاجشونوعزا أبو عمر الثالث البن  ًإن أصـبح صـائام :, وسمع عيـسى ابـن القاسـمِ
  .ًثم أراد سفرا فتأول فأكل قبل خروجه ثم سافر فال كفارة

ْبـــن رشـــدا  إن أفطـــر قبـــل أخـــذه يف أهبتـــه ولـــو :رابعهـــا إن أقـــام, و:ثالثهـــايف كفارتـــه : ُ
  .سافر, وبعده ال كفارة إن سافر

كـــره للمـــشهور,  ي:ثالثهـــا ,ًويف منـــع فطـــر مـــن ســـافر بعـــد الفجـــر صـــائام بعـــد خروجـــه
َّن القصار واب,والباجي عن ابن حبيب ُ.  

  .ففي الكفارة قول ابن كنانة مع املغرية ومالكوعىل األول إن أفطر 
ه فيه املشهور, وقول  ِّمطرفويف منع فطر من نوا َُ.  

 إن أفطــر جلــامع هلــا مــع ســامع :رابعهــا إن مل يتــأول, و:ثالثهــا ,وعــىل األول يف الكفــارة
ولـــو تـــأول, وللمغـــرية مـــع ابـــن كنانـــة, وروايـــة ابـــن نـــافع : لقاســـم قائلـــةموســـى روايـــة ابـــن ا

ْبــــن رشــــدوا ُاملاجــــشونمــــع أشــــهب وابــــن  ُ فتخــــصيص ابــــن بــــشري وتابعيــــه اخلــــالف بغــــري  ِ
  .املتأول وهم لسامع موسى

ْبن رشدا   .لو صامه يف سفر قضاء فابن القاسم لغو وغريه جيزئه األول: ُ
ٌنفـــل وضـــعف ابـــن  ًوال ينعقـــد فيـــه ســـفراوقـــضاء آخـــر فيـــه ســـفر احلـــرض : ابـــن شـــاس

  .العريب رواية انعقاده فيه
 إن خـاف مـن :للمريض املـشق صـومه فطـره, وعـن البغـداديني: الباجي عن أشهب

  .صومه أو ظن أن يزيد فيه أو يديمه أو حيدث آخر جاز فطره
  . ألهنا غري متيقنة;قيل ال يفطر من خاف زيادته: أبو عمر
ُقلت َّن القصارابدوث غريه وهذا ورواية وكذا دوامه أو ح :ُ يف التيمم خالف قول  ُ
  .ال أعلم من خص الفطر بخوف اهلالك: الباجي

صــــوم ذي املــــرض إن مل يــــشق واجــــب, وإن شــــق فقــــط خــــري, وإن خيــــف : اللخمــــي
طولــــه أو حــــدوث آخــــر منــــع, فــــإن صــــام أجــــزأه, وضــــعف بنيــــة الــــصحيح, وشــــيخوخته 

  .كاملرض
  .َسحنونستحسنه ال جيب إطعام عليه وا: الباجي

حيــرم صــوم املــريض إن أدى لتلفــه أو أذى : يف وجوبــه قــوالن, ويف قولــه: ابــن بــشري
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شــديد, وإن شــق ومل يــؤد لــذلك مل حيــرم, ولــه الفطــر إن خــاف املــوت, أو دام املــرض, أو 
  .زيادته أو حدوثه تناف

َأصــبغوســمع  ْ املـــوت  إن خــاف الــصائم مــن حـــر أو عطــش املــرض أو:  ابــن القاســـمَ
  .أفطر
ْبن رشدا   .ًاتفاقا يف املوت, ويف املرض قوالن: ُ

وإن خيف منـه حـدوث علـة عليهـا أو عـىل ولـدها  ,وصوم احلامل إن مل يشق واجب
  .منع وإال خريت

  .ًويف قول الباجي إن خيف عىل ولدها أبيح فطرها اتفاقا نظر
  إن:رابعهـــا إن خيـــف عـــىل ولـــدها, و:ثالثهـــا بـــل جيـــب ويف إجيـــاب فطرهـــا اإلطعـــام,

ْبـن وهـب يـستحب لروايتـي ا:خيـف عليـه قبـل سـتة أشـهر, وخامـسها وابـن القاسـم فيهــا,  َ
ُاملاجـــشونواللخمـــي عـــن ابـــن  مـــع البـــاجي عـــن ابـــن حبيـــب, واللخمـــي عـــن أيب مـــصعب  ِ

  .وأشهب فيها
 ولـــو بـــأجر ,واملرضـــع ولـــدها إن مل يـــرض رضـــاعها أو أرض وأمكـــن إرضـــاعه غريهـــا

 أو عليه حرم, وإن شـق خـريت, واألجـر مـن وجب صومها, وإن مل يمكن وخيف عليها
  .ماله ثم من مال األب ثم من مال األم إن مل جيحف هبا

, وســمع ابــن القاســم إن َعبــد احلكــم والبــن ,روايتــان هلــاويف إجيــاب فطرهــا اإلطعــام 
  .اشتد عليها احلر يف نذر معني تفطر وتطعم, وتصوم بعد ذلك

ْبن رشدا ه كرمضان إال يف كفارة اال: ُ   .نتهاكأل
 :ثالثهـــاويف غـــريه  ,وصـــوم يـــوم الفطـــر والنحـــر حـــرام واملعـــدودات يـــصومها املتمتـــع

أرجــــو إجــــزاء صــــومها : َعبــــد احلكــــم للخمــــي عــــن روايــــة ابــــن :رابعهــــا :رابعهــــاالوقــــف, و
  .ًاملظاهر مع قول املغرية, وقول أيب الفرج يعتكفها صائام ناذر عكوفها

  .لوقف, وروايتهايفطرها ناذرها, ورواية حممد ا: وقول أشهب
  . ال يقيض فيها رمضان وال غريه:وفيها

وال يبتدئ فيها صوم ظهار, وال قتل وشبهه إال من ابتدأه قبلها, فمرض فصح فيها 
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 ويصومه ناذره ويف إجـزاء صـومها لكفـارة اليمـني بـاهللا تعـاىل :ثالثها ويصوم فال يصمها,
مـع أيب مـصعب, واملغـرية, وحممـد,  الوقف يف اجلميع للخمي :رابعها يف الرابع, و:ثالثها

  .وابن القاسم فيها
ُقلت   . قاسه ابن القاسم فيها عىل قول مالك يف نذره والنذر املطلق:ُ

  .ًجائز إمجاعا واملكروه ما كان لدنيوي كمعلق عىل برء: الباجي
ُشيوختأول بعض : عياض   .ًنا عن مالك إباحته مطلقا غري مؤبدُ

ْبــن رشــدا ــه شــكر عــىل مــا مــىض: ُ  مــستحب وبــرشط يــأيت جــائز واملتكــرر مــع مــرور أ
ام مكروه   .األ
  .كره مالك نذر صوم يوقته: وفيها

  .فنقل ابن احلاجب عن املذهب كراهة مطلق النذر وهم
 :وال جيـــاب بقـــول اللخمـــي يـــستحب ملريـــد التقـــرب بطاعـــة فعلهـــا دون نـــذر حلـــديث

ه يعقبه الندم ويـأيت بـه متثـاقال)1(»ال تنذروا« ـ;ً; وأل ه اختيـار لـه ال نقـل مـذهب, وبنـاء  أل
  .عىل أن نقيض املستحب مكروه, ومر بحثه

  :وجيب الوفاء بنذر جائزه
  .وسمع ابن القاسم منع التطوع بالصوم قبل نذره

ْبن رشدا   .سواء عىل فوره وتراخيه فمنصوص عدده واضح: ُ
ثــني ًوإال ففــي كونــه تــسعا وعــرشين أو ثالوالــشهر إن ابتــدأه هلاللــه كفــى ولــو نقــص 

   .وهلا َعبد احلكم وابن ,عيل هدي شاة: قوال اللخمي مع خترجيه عىل قول مالك يف
 ًفــإن ابتــدأه هلاللــه وأفطــر بعــضه ونقــص الــشهر ففــي إمتامــه تــسعا وعــرشين أو ثالثــني

 َّالـشيخ, وَعبـد احلكـممـع روايـة املختـرص, وعيـاض عـن ابـن  َسـحنون للصقيل عن قوالن
ُملاجشوناعن ابن حبيب مع عياض عن ابن  ِ.  

لعلـه يف مـا : ًجيعـل الـشهر الـذي يفطـر فيـه ثالثـني يومـا; فقـال ابـن أخـي هـشام: وفيها
                                     

رقـــــم ا, مـــــن كتـــــاب النـــــذر, ًـــــه ال يـــــرد شـــــيئ وأ,, يف بـــــاب النهـــــي عـــــن النـــــذر3/1261: أخرجـــــه مـــــسلم )1(
)1640.(  
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  .ابتدأه لغري هالل
ويف قوهلــــا نظــــر إال أن يكــــون فطــــره أولــــه وعــــىل األول لــــو كــــان فطــــره ألمــــر : َّالــــشيخ

الــرشع كــذي احلجــة; ففــي كونــه كــذلك وإمتامــه ثالثــني قــوال عبــد احلــق مــع ابــن حمــرز عــن 
هم, وعــن ابــن شــبلون مــع ابــن الكاتــب, وعبــد احلــق عــن بعــضهم ونــصف الــشهر إن بعــض

  .ابتدأه هلالله مخسة عرش
  .ًومن تلوها كذلك إن كان ثالثني وإال ففي كونه كذلك أو أربعة عرش يوما

ُاملاجـــشوننقــل اللخمـــي عـــن املــذهب, وعـــن نقـــل ابــن  ختـــريج بعــض أصـــحابنا مـــن  ِ
نصف الشهر فكلمه بعد عرص اخلـامس عـرش عدم حنث من حلف ال كلمتك قبل ميض 

ونقـــــص الـــــشهر ورده اللخمـــــي بـــــصحة تعلـــــق عـــــدم الكـــــالم بنـــــصف النهـــــار دون باقيـــــه, 
ً واحلــق أن نــصفه يف عــدم الكــالم أربعــة عــرش يومــا :وامتناعــه يف الــصوم فيجــب باقيــه قــال

  .وليلة اخلامس عرش إىل طلوع الشمس فقط
ُقلــت ُاملاجــشواألول البــن  َّالــشيخ عــزا :ُ  لقــول ابــن حبيــب قــائال واألول :, والثــايننِ
  .أحب إلينا

 وقــال يف القــول الــذي عــاب وكــذا لــو حلــف ,عنــه َســحنونوذكــر ذلــك ابــن : َّالــشيخ
ًلــيكلمن فالنــا قبــل مــيض نــصف الــشهر فكلمــه بعــد عــرص مخــسة عــرش, ونقــص الــشهر ال 

ف يف حنــث عليــه; ألن العمــل يف نــصفه األول عــىل مخــسة عــرش ال عــىل أربعــة عــرش ونــص
  .نقصه; فكذا يكون األربعة عرش ونصف من الناقص

ُقلت   . ومل حيك ما ذكره اللخمي بحال:ُ
ــــــام النحــــــر وال يقــــــضيها وال : وفيهــــــا نــــــاذر ســــــنة معينــــــة يــــــصومها إال يــــــوم الفطــــــر وأ

ــام : رمــضان, كنــاذر صــالة يــوم ال يلزمــه ســاعات النهــي ثــم قــال يقــيض نــاذر ذي احلجــة أ
  .النحر

  .ول أحب إيل إال أن ينوي قضاءهاقوله األ: ابن القاسم
  .استحب أشهب قضاءها: اللخمي
  .روى فيها عن أشهب استحباب قضاء اليومني بعد يوم النحر: عياض

  .ال يفطر منها إال يوم الفطر والنحر: ابن حارث عن ابن كنانة
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وأليب الفـــــرج مثلـــــه, ورواه ابـــــن أيب أويـــــس ويف جـــــري اخلـــــالف يف قـــــضاء : عيـــــاض
ُشـــيوخ عـــىل عدمـــه طريقـــا عبـــد احلـــق عـــن بعـــض رمـــضان واالتفـــاق ًه مـــع األهبـــري راويـــا ُ

قـــضاءه, وابـــن حمـــرز, وظـــاهر نقـــل اللخمـــي مـــع ابـــن حمـــرز عـــن بعـــض املـــذاكرين, وبعـــض 
ُشيوخ   .عبد احلق ُ

  .ًال قضاء عىل ناذر سنة معينة ليوم منها كان نذره أبدا: وسمع ابن القاسم
ْبـــن رشـــدوخـــرج ا ـــام احلـــيض قـــضاءه عـــىل قـــضاء رمـــضان منهـــا, ُ  وال قـــضاء لنـــذر أ

  .والفطر واألضحى
  .ًضحى عاملا هبام قضامها وإال فالمن نذر يوم الفطر واأل: يف املبسوط: عياض
  .إن علمهام وحرمتهام أو ظن فضل صومهام فال قضاء: اللخمي

ام ففي قضائهام    .عبد امللك وغريهقوال وإن ظنهام كسائر األ
  :م كفارة لنذرهويستحب لعامل حرمتهام التقرب بصو

ــــام البــــن كنانــــة, :ثالثهــــا ,ويف وجــــوب تتــــابع مطلــــق النــــذر  يف الــــشهر والــــسنة ال األ
ُاملاجـــشونومالـــك, واللخمـــي مـــع ابـــن  , ولـــو نـــذر ســـنة مبهمـــة, ففـــي وجـــوب اثنـــي عـــرش ِ

ًشهرا غري رمـضان مطلقـا أو إال أن ينـوي متابعتهـا فكمعينـة قـوال املـشهور واللخمـي عـن  ً
  .أشهب

  .قضاء ناذر سنة مبهمة ما ال يصام منها روايتا املجموعةيف : َّالشيخ
ـــام الـــذبحوفيهـــا  ;ً يـــصوم اثنـــي عـــرش شـــهرا لـــيس فيهـــا رمـــضان وال يـــوم الفطـــر وال أ

  .فأخذ منه الباجي وابن الكاتب صومه الرابع
ام الذبح التصاله هبـا ومـساواته هلـا يف حكـم الرمـي : عياض وقيل ال الندراجه يف أ

ام منىوالتكبري لقول اب ام الذبح األربعة, ويف املخترص وال أ   .ن حبيب, وال أ
ًوال يقطــع التتــابع فطــر مــرض احلــرض, واحلــيض طارئــا, ًوتتــابع مــا نــذر متتابعــا الزم 

ًوال مبيتا, وال فطر ما بيت صومه غلبة أو نسيانا أو غلطا ً ً.  
  .ال يبطله قيئه غلطا ويقيض: وفيها

  :ًوتبييت فطره عمداويقطعه عمده ولو بعد فطره بأحدها 
 ولــو مــرض فيــه لغــري ,روى ابــن القاســم يقطعــه مــرض أهاجــه ســفره: ابــن عبــدوس
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ه أحب ابتداءه وهو أحب إيل   .حر وال برد فمشكل خلوف إهاجته السفر وكأ
عـــن عبـــد  َّالـــشيخ نقـــال اللخمـــي عـــن روايـــة حممـــد مـــع ًويف قطعـــه تبييـــت فطـــره نـــسيانا

  .َعبد احلكمامللك وعن ابن 
من صام ذا القعدة وذا احلجة :  وأخذه من قوهلا,ريج اللخمي عىل األول ختًوجهال

  .ًجهال يظن إجزاءه أجزأه
 َّدنيــــــةجهلــــــه غفلتــــــه عــــــن أن يف الــــــشهر مــــــا ال حيــــــل صــــــومه كــــــام بينــــــه يف امل: عيــــــاض

  .واملبسوطة أو ظن جواز صومه كله أما جهله لزوم تتابع صوم الظهار فال يعذر به
  .ن إكامل العدد كالنسيانظ: عن عبد امللك َّالشيخ

                   ولــــو ,ًونــــاذر يــــوم قــــدوم فــــالن إن قــــدم لــــيال صــــام صــــبيحته واختــــار اللخمــــي لغــــوه
ًنــذره أبــدا ألن الليــل ال يقبــل صــوما والنهــار مل يقــدم فيــه ولــو قــدم هنــارا فاملــشهور مــع ابــن  ً ً

  .القاسم لغوه
َأصـــبغ ْ ُاملاجـــشون وأشـــهب وابـــن َ إن بيـــت صـــومه لـــه لعلمـــه : ًعليـــه قـــضاؤه; قـــائال: ِ

  .دخوله مل جيزه
ولـو قـدم والنـاذر مـريض قـضاه أول يـوم صـحته ولـو قـدم يـوم فطـر أو أضـحى : قال

  .ففي قضائه ختريج اللخمي عىل قول عبد امللك وقول أشهب
ُقلـــت  قـــول عبـــد امللـــك يف نـــذره أحـــد اليـــومني فقـــول ابـــن احلاجـــب خرجهـــا : يريـــد:ُ

 ولـو خـرج لـرد بـأن منـع صـوم يـوم قدومـه لفـوت رشط ,اللخمي عىل األوىل ليس كذلك
  .التبييت ال لذاته ويف قدومه يوم الفطر هلام

  .ًولو كان بيت صومه تطوعا أو لقضاء رمضان أو لظهار أجزأه: قال اللخمي
ُقلت   .ال جيزئه لنذره وال ملا صامه له:  يف النوادر عن أشهب:ُ

ـــا نـــذره   وقـــال ,يـــصوم أي يـــوم شـــاء: حنونَســـعـــن  َّالـــشيخفقـــال ًولـــو نـــيس يومـــا معينً
ضا أجزأ يوم اجلمعة ثم قال   .اجلمعة كلها: ًأ

  .ًقال ولو نذره أبدا صام األبد
إن نــيس نــاذر صــوم يــوم قــدوم فــالن يــوم قدومــه صــام : ابــن القاســم َســحنونوســمع 

ام اجلمعة   .آخر أ
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ْبن رشدا ام اجلمعة يريد أبدا:يريد: ُ ً ونذره أبدا ولذا قال يصوم آخر أ ً.  
ًولو نذره ال أبدا قضاه عىل قول أشهب مطلقا وعـىل قـول ابـن القاسـم إن قـدم لـيال ً ً; 

  .ً يوم شاء اتفاقا:أي
ُقلت   .يف التي قبلها َسحنون ينقض االتفاق قول :ُ

مـن نـذر صـوم يـوم : قال ابـن القاسـم:َسحنونقال  َّالعتبيةومن : ويف النوادر ما نصه
  . آخر يوم من اجلمعة اجلمعةًيقدم فالن أبدا فنيس يوم قدومه صام

من نذر صوم هذه السنة وهو يف سنة مىض نصفها صام : وسمع عيسى ابن القاسم
  .اًاثني عرش شهر

ْبن رشدا   .ًسمع أشهب إن نوى بقيتها نوى وعىل األول يصوم أحد عرش شهرا: ُ
عـىل : قـوالن ,ًفـه تـسعة وعـرشين يومـا أو ثالثـنيويف تكميله عىل عدد باقي شـهر حل

  .ً ابن القاسم وأشهب يف ناذر صوم يوم قدوم فالن فقدم هناراقول
 صـــالة  ألن اإلشـــارة تعينهـــا كعـــيل;القيـــاس ال يشء عليـــه إال باقيهـــا: وقـــول اللخمـــي

يــرد بــأن ابتــداء الــسنة متــأت فحملهــا عــىل بعــضها جمــاز مــع يــرس , هــذا اليــوم إنــام يلــزم باقيــه
  .ًله عىل بعضه جمازااحلقيقة وابتداء اليوم من حني اإلشارة ممتنع مح

ًولــو نــذر صــوم هــذا الــشهر يومــا صــام يومــا فقــط وهــذا اليــوم شــهرا صــامه : َســحنون ً ً
  .ًبعينه ثالثني يوما
روى ابــن القاســم مــن نــذر صــوم رمــضان عامــه باملدينــة فمرضــه فــال : ابــن عبــدوس

  . وإن شغل عنه صام رمضان قابله هبا,يشء عليه
               وم شــــوال إن شــــفي فــــشفي نــــصفه صــــام مــــن نــــذر صــــ: وســــمع أبــــو زيــــد ابــــن القاســــم

  .باقيه فقط
  .من نذر اخلميس فصام اجلمعة يظنه إياه أرجو إجزاءه: وسمع ابن القاسم

ْبن رشدا   .ًكصوم أسري شواال يظنه رمضان: ُ
ْبـن وهـبروى أشهب وابن القاسـم وا: َّالشيخ ال بـأس بـصوم األبـد ملفطـر مـا منـع : َ

  .صومه, ورسده صاحلون
  .حسن ملن قوي عليه فحملوا النهي عىل ذي مشقة أو تعميمه فيام منع: ن حبيباب
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ًوعمدا يف كونه كذلك, ولـزوم كفـارة التفـريط ًوفطر ناذر الدهر نسيانا أو لعذر لغو 
  .يف سامعه عن ابن القاسم معه, وكتاب ابنه َسحنونأو االنتهاك قوال 

وابـن حبيـب  َسـحنونريط قـوال ويف لـزوم كفـارة التفـ ,ولو لزمه صـوم كفـارة لـصامه
  .ً ويف صوم من نذر االثنني واخلميس أبدا لظهاره,مع روايته فيه

  :وكره مالك الوصال ولو إىل السحر
  .)1(»من أراد أن يواصل فليواصل إىل السحر«: هو إليه مباح حلديث: اللخمي
  .من واصل أساء: أشهب

ـه كـسنة: ابن حبيب ـه كـسنتنيورد الرتغيـب يف صـوم يـوم الرتويـة أ  . ويـوم عرفـة وأ
ْبن وهبأشهب وا   .فطره أفضل للحاج قوة عىل دعائه: وابن حبيب َ

وســمع ابــن القاســم كراهــة االجــتامع باملــساجد بعــد صــالة العــرص للــدعاء يــوم عرفــة 
ه عارش حمرم   .وورد يف يوم عاشوراء والرواية أ

وولـــــد فيـــــه اســـــتوت الـــــسفينة, وفلـــــق البحـــــر وأغـــــرق فرعـــــون وقومـــــه, : ابـــــن حبيـــــب
  .عيسى, وخرج يوسف من اجلب, ويونس من احلوت, وتيب عىل قومه

ْبن رشدوخرج ا   .ًصومه تطوعا قبل نذر عىل تراخيه وفوره ُ
ويف صــوم األشــهر احلــرم املحــرم ورجــب وذي القعــدة وذي احلجــة وهــذا أوىل مــن 

  .ًعدها من عامني, وشوال وشعبان خصوصا يوم نصفه
ام بعد الفطر يكرهونـه ًويف املوطأ مل أر أحدا من أهل  العلم والفقه يصوم الستة األ
  .وخيافون بدعته وأن تلحق برمضان

ِّمطرفالباجي عن    .إنام كرهه مالك لذي اجلهل ال ملن رغب فيه ملا جاء فيه: َُ
  .ومال اللخمي الستحباهبا

ُشـيوخعن بعـض : املازري لعـل احلـديث مل يبلغـه أو مل يثبـت عنـده أو ألن العمـل : ناُ
  .ًفه, وأجاز مالك صوم اجلمعة منفردابخال

                                     
 كتــاب الــصوم يف  صــيام, مــن ومــن قــال لــيس يف الليــل,, يف بــاب الوصــال2/693: أخرجــه البخــاري )1(

  ).1862(رقم صحيحه, 
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ه ومـــا ســـمعت مـــن :ابـــن عبـــدوس عنـــه  كـــان بعـــض العلـــامء يـــصومه وأراه كـــان يتحـــرا
  .ينكره

 ضعيف لصحة حديث مسلم عن أيب هريرة »ورود الرتغيب فيه«: قول ابن حبيب
ــام إال أن يكــون يف صــوم يــصومه أحــدكم« , )1(»ال ختــصوا يــوم اجلمعــة بــصيام مــن بــني األ

  . مال اللخميوإليه
  .ًمل يبلغ مالكا احلديث: الداودي
  .)2( ال يعنيغكان : رغب يف ثالثة من كل شهر فقالت عائشة: اللخمي

ام البيض الثالث عرش وتالياه   .وروى أبو ذر األ
هـــة تعمـــد صـــوم البـــيض,  َّالـــشيخواســـتحب القابـــيس تعجيلهـــا مـــن أولـــه وروى  كرا

  .ه والعرشينصوم أول يوم الشهر وعارش واستحب ابن حبيب
ه صوم مالك ضعيف: الباجي   .قوله أ

ْبـن رشــدا ــام البـيض وكتــب إىل هــارون الرشــيد : ُ ـه كــان يــصوم األ روي عــن مالــك أ
حيـــضه عـــىل ذلـــك, وإنـــام كرهـــه يف هـــذه الروايـــة لـــرسعة أخـــذ النـــاس بقولـــه فـــيظن اجلاهـــل 

  .وجوهبا
  .أفضل النفل أول يوم من الشهر وأول كل عرش منه: ابن شعبان

                                     
ً يف الـــــصوم, بـــــاب صـــــوم يـــــوم اجلمعـــــة, وإذا أصـــــبح صـــــائام يـــــوم اجلمعـــــة 4/203 : البخـــــاريأخرجـــــه )1(

 رقــم :ًيف الــصيام, بــاب كراهيــة صــيام يــوم اجلمعــة منفــردا, وأبــو داود) 1144( رقــم :فليفطــر, ومــسلم
يف الـــصوم, ) 743( رقـــم :والرتمـــذييف الـــصوم, بـــاب النهـــي أن خيـــص يـــوم اجلمعـــة بـــصوم, ) 2420(

  .باب ما جاء يف كراهية صوم يوم اجلمعة وحده
ــام مــن كــل شــهر, وأبــو داود) 1160( رقــم : مــسلم أخرجــه)2(  :يف الــصيام, بــاب اســتحباب صــيام ثالثــة أ

يف الــصوم, ) 763( رقــم :ال يبــايل مــن أي الــشهر, والرتمــذي: يف الــصوم, بــاب مــن قــال) 3453(رقــم 
ــام مــن كــل شــهربــاب مــا جــاء  ِّ يــصوم مــن كــل شــهر غُأكــان رســول اهللا «: , ولفظــهيف صــوم ثالثــة أ ُ َ

ام?   ثالثة أ
  .نعم: قالت
ام الشهر كان يصوم?: اُقلت هل   ِّمن أي أ
ام الشهر يصوم: قالت   .»ِّمل يكن يبايل من أي أ
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مـــن علمـــت شـــأن زوجهـــا حاجتـــه هلـــا مل تـــصم دون إذنـــه, وإن علمـــت عـــدم : يهـــاوف
  .حاجته فال بأس أن تصوم

ُقلت ه األصل; مفهومامها يف جاهلتها متعارضان, واألقرب اجلواز:ُ   . أل
ْبن رشدا   .وكذا أم الولد والرسية: ُ

  .من صام منهن ولو دون إذن مل جيز فطره: الباجي
ارهن مـع عـدم اإلذن, واملعرفـة باحلاجـة بعـد التلـبس وانظر هل للـزوج والـسيد إفطـ

  .بالصوم
َأصبغوسمع  ْ نية من صومها مع أهـل دينهـا, وال َ  ابن القاسم ال يمنع زوجته النرصا

  .يكرهها عىل أكل ما جيتنبونه
  .وسمع ابن القاسم للعبد الصوم دون إذن ربه إن مل يرض به

ْبن رشدا   .وكذا أمة اخلدمة: ُ
  .شعبانقال ابن : الباجي
  . وإن مل يرض به وبه أقول,ال جيوز صوم العبد دون إذن ربه: قيل
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   ]كتاب االعتكاف[
ًلــزوم مــسجد مبــاح لقربــة قــارصة بــصوم معــزوم عــىل دوامــه يومــا وليلــة, : االعتكـاف

  .)1(سوى وقت خروجه جلمعة أو ملعينه املمنوع فيه
                                     

أو غـريه ولـذا ) مـسجد( وهـو أعـم مـن لبـث يف ,اللـزوم هنـا بمعنـى اإلقامـة) لزوم: (قوله: َّالرصاع قال )1(
) مبـاح: ( وقولـه, وأخرج بـه اللـزوم يف مـسجد مكـة للمجـاور هبـا أو غـري املـسجد,قيده بمسجد مطلق
:  وقوله,احرتز به مما إذا كان مالزما ال لقربة) لقربة: ( وقوله,ه ال يعتكف فيه; ألخيرج مسجد الدار

ــه معتكــف  و,ا ال تكـون يف االعتكــاف; ألهنــأخــرج بـه املتعديــة) قـارصة( مـن الزم هلــا ال يــصدق عليـه أ
البـاء للمـصاحبة والـصوم ركـن فيـه أو رشط ) بـصوم: ( وقولـه, عىل ابن احلاجب:َّالشيخوهبا اعرتض 
 فإنـــه ال يـــشرتط فيـــه , وخيـــرج بـــه اجلـــوار بمكـــة, وأخـــرج بـــه إذا الزم املـــسجد بغـــري صـــوم,عـــىل املـــشهور

 واإلقامــة أعــم مــن أن تكــون بنيــة ,نــى اإلقامــة اللــزوم بمع; ألنصــفة للــزوم). معــزوم: ( وقولــه,صــوم
 وهو أقل االعتكاف عـىل ,متعلق بدوامه) يوما وليلة: ( وقوله,العزم عىل الدوام فلذا خصص اللزوم

 , ونقل ذلك عن غـري واحـد مـن أهـل املـذهب,ما وقع يف كالم ابن احلاجب يف نسخة ابن عبد السالم
عـــىل األول َّالـــشيخ  وليلـــة يف روايـــة عنـــه فعـــرف :يـــل وق,ووقـــع يف نـــسخة مـــن ابـــن احلاجـــب وأقلـــه يـــوم

ْبن رشد  وانظر كالم اللخمي وا,فلعله عنده املشهور   .وابن فرحونُ
  . وهل يصح تعلقه باللزوم معنى:)فإن قلت(
ُقلــت( ــه يــصح ذلــك:)ُ ومــا وليلــة معــزوم عــىل ذلــك  ويكــون التقــدير لــزوم املــسجد ي, ذكــر بعــض الفقهــاء أ

 ولو رد بعض احلارضين سؤاال حاصله مـا رس ذكـر ,ون اللزوم املراد به اللبث ويك, يوم وليلةاللزوم
ـه ال بـد مـن ذكـره إلخـراج ,الدوام يف رسمه  ولو حـذف لـصح املعنـى عليـه وأجبـت عنـه بـأين ظهـر يل أ

 العــزم متعلقــه دوام اللــزوم ال اللــزوم ومــا يــتم اإلخــراج للــصور إال بــه وكــذلك مــا أورده ; ألنمــا ذكــره
 طاســتثني ) ســوى وقــت خروجــه جلمعــة: (احلاجــب إنــام يــتم بــذكر ذلــك واهللا أعلــم وقولــهعــىل ابــن 

ـــه قـــال) دوامـــه يومـــا وليلـــة(ومـــا بعـــدها مـــن , هـــذا ليخـــرج هـــذه الـــصورة  معـــزوم عـــىل الـــدوام يف :فكأ
 ولـو مل يـزد ذلـك لكـان إذا خـرج يف حالـة , فإنه ال يعزم عىل الدوام فيـه,املسجد يوما وليلة إال فيام ذكر

 وأورد بعـض احلـارضين إنـه إذا خـرج للجمعـة ,خروجه يقع النقض به كام اعرتض عـىل ابـن احلاجـب
 وإنـــه غــري مقنـــع , ووقـــع اجلــواب عنــه,عــىل املــشهور بطـــل اعتكافــه فـــال يــصح االســتثناء إال عـــىل الــشاذ

ــَّالــشيخ الــذي يف نــسخة ) لــو ملعينــه املمنــوع فيــه: (وقولــه ت يف نــسخة ملعينــه باليــاء املــشددة والنــون ورأ
أخرى ملعنيه بتشديد الياء بعد النون واملراد عىل هذا املعنى املقـصود مـن احلاجـات لإلنـسان واحلاجـة 

ـــ  فـإذا خـصص ذلـك بالـصفة والـضمري املتـصل ب, ومنهـا مـا جيـوز,عىل قسمني منها مـا يمنـع يف املـسجد
 ويــضطر إليــه ممــا ,يــه اخلــروجيعــود عــىل املــسجد وعــىل النــسخة األوىل املعنــى الــذي يتعــني عليــه ف) فيــه(

هو ممنوع يف املسجد كالبول والغائط واجلنابة إذا احتلم فيجب اخلـروج للغـسل وللحـيض وللمـرض 
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ء طعامـــه الـــرضوري بـــه,أو جنـــون أو إغـــامء حتـــى يـــزول املـــانع مـــن املـــسجد  وال يبطـــل , وخيـــرج لـــرشا
 وكــذلك النــوم ومهــا ,خيــرج لــه وأمــا األكــل اخلفيــف فــال , ذلــك كلــه ال جيــوز يف املــسجد; ألناعتكافــه

  .قريبتان معنى
  .االعتكاف الصحيح أو ما هو أعم: َّالشيخ هل عرف :)فإن قلت(
ُقلت( ه حد ما هو أعم وابن احلاجب مـا هـو أخـص ولـذا زاد يف حـده كافـا إلـخ:)ُ َّالـشيخ  ومل يـذكر , يظهر أ

  .كافا عن موانعه ومل يذكر ,وأركانه وإنام ذكر رشوطه ,هنا ما يدل عىل مراعاته بوجه
  . ويف الصوم راعى ما هو أخص,هو أعماعترب ما َّالشيخ  ما بال :)فإن قلت(
ُقلت(  وملـن زاد اخلـصوص أن يزيـد يف الرسـم , يف الصوم أتى برسم أعم ثم ذكر ما يـدل عـىل اخلـصوص:)ُ

  .كافا عن مقدمات الوطء
َّدونـــة عـــىل ابـــن احلاجـــب بقـــول امل:َّالـــشيخ مل يعـــرتض :)فـــإن قلـــت(  وصـــحا قبـــل الفجـــر فـــسد ًإذا ســـكر لـــيال َ

ــــه قــــصد احلــــد الــــصحيح  ومل يقــــصد , وال يقــــال لعلــــه قــــصد احلــــد الــــصحيح عــــىل قــــول,اعتكافــــه مــــع أ
ه اعترب قيود املشهور كاملسجد;املشهور   . وفيه خالف وغري ذلك, خالف والصوم وفيه, أل

ُقلت(   . مل يظهر جواب واهللا أعلم:)ُ
ــــضاالــــ ومل يعــــرتض عليــــه :)فــــإن قلــــت( ًشيخ أ  وهــــو لــــيس , بعــــدم اطــــراده إذا اعتكــــف يف مــــساجد البيــــوتَّ

  . ولذا زاد يف حده مباح, نصوا عليهباعتكاف رشعي عىل ما
ُقلت(  وهـو احلقيقيـة ومـسجد الـدار ال يطلـق عليـه , أشار إىل العهـد يف األلـف والـالم يف املـساجد املطلقـة:)ُ

 وفيـــه نظـــر ال خيفـــى لـــورود ,ا مل يعـــرتض ذلـــك ولـــذ,مـــسجد بـــاإلطالق فحمـــل عـــىل املجـــاز فيـــه للتقييـــد
باحـــة بـــل يقـــول كـــام عـــرب ابـــن لوصـــف املـــسجد باإلَّالـــشيخ ســـؤال يقـــال فيـــه إن صـــح ذلـــك فـــال حيتـــاج 

  .احلاجب
 صــري اجلــنس يف هــذه األمــور خمتلــف :َّالــشيخ و, االعتكــاف قربــة والــصالة قربــة والــصيام قربــة:)فــإن قلــت(

 مــن الــصيام عبــادة وقــال هنــا يف االعتكــاف لــزوم مــسجد فــال بــدفقــال يف الــصالة قربــة وقــال يف ) كــذا(
  . ورس التخصيص, ورس عدول,مناسبة

ُقلت(  أما الصالة فقد قدمنا إن القربة والعبادة متقاربان إال أن القربة أخرص لفظا فعدل إليها كـام جـرت :)ُ
 فــإنام عـــرب ,ا االعتكــاف وأمـــ, وتقــدم يف الــصيام أن الـــصواب أن يقــع التعبــري فيـــه كــام يف الــصالة,عادتــه
ـباللزوم  ويف الـرشع حقيقـة يف لـزوم خـاص وعـدل ,ه جـنس أقـرب لالعتكـاف وأصـله لغـة اللـزوم; أل
  .عن لفظ ابن احلاجب يف قوله للعبادة إىل قربة ملا ذكرنا ويتأكد السؤال عليه يف الصومَّالشيخ 

ه قال االعتكاف قربة وهَّالشيخ  نقل :)فإن قلت( ذا حكم من أحكامه واحلكم ال يصح هنا عن القايض أ
 وإذا صح ذلك فيقـال يف الـصالة كيـف صـح التعريـف ,التعريف به لتوقفه عىل معرفة حقيقة املحدود

  . جنسا للصالة مقيدة بام ذكر معهابالقربة وصريت
ُقلــــت(  وملــــا عــــرف ابــــن , ليــــست القربــــة يف حــــد الــــصالة حمكومــــا هبــــا بــــل املــــراد ذكــــر جنــــسها األقــــرب هلــــا:)ُ

 االعتكاف بقوله لـزوم املـسلم املميـز املـسجد للعبـادة صـائام كافـا عـن اجلـامع ومقدماتـه يومـا :اجباحل
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; واجلامع إلغناء العبادة واملقدمات عنها يعنـيَّلنية  يرد بحشو املسلم واطَّالشيخ قال َّلنية فام فوقه با

 ويبطـل : بـه وكـذلك قولـه وهذا واقع يف كالم شـيخه فهـو مـسبوق, ذلك يدل عليه بداللة االلتزامألن
ـضاطرده وقـع يف كـالم شـيخه   وبـأن حـال مـن اعتكـف إلـخ هـذا مل يـرش :َّالـشيخ وقـول , مـا يـومئ إليـهًأ

 وهــــو اعــــرتاض حــــسن أدار فيــــه التقــــسيم يف اخلــــارج للحاجــــة إذا كــــان ,ابــــن عبــــد الــــسالمَّالــــشيخ إليــــه 
ــه معتكــف فالرســـم غــري مــنعكس لعــدم وجـــود لــ,معتكفــا  وإن مل ,زوم املــسجد فيـــه فــإن صــدق عليـــه أ

ه غري معتكف فإنه يبطل عكسه  ضايكن كذلك وأ ـه ; باعتكافه سـائر اليـوم سـوى وقـت اخلـروجًأ  أل
  . ومل يصدق فيه الرسم,اً وهو معتكف رشع,ا كله خلروجه يف الزمن املذكورًمل يالزم املسجد يوم

  .ويبطله إلخ: َّالشيخقال 
  .رد الرسم أو إلبطال عكسهإلبطال ط هذا هل هو راجع :)فإن قلت(
ُقلت( ه إلبطال العكس:)ُ ه أراد أن حيقق أن ثم صورة من االعتكاف وال يـصدق احلـد عليهـا; يظهر أ  , أل

ــــه مل يــــزد العــــزم املــــذكور,وهــــي داخلــــة يف رســــمه وغــــري داخلــــة يف رســــم ابــــن احلاجــــب  , ومــــا ذاك إال أ
ـــ  يبطـــل عكـــسه حـــال مـــن أتـــم يـــوم :ه قـــالوالـــضمري يف اليـــوم املـــضاف إليـــه يعـــود عـــىل االعتكـــاف فكأ

االعتكـــاف قبـــل متامـــه وقبـــل متامـــه معمـــول للحـــال ومعنـــاه أن مـــن أتـــم يـــوم االعتكـــاف بلـــزوم املـــسجد 
ـه معتكـف رشعـ ا وانظـر حـد الـصوم ًفحالة لزوم املعتكف مـن طلـوع الفجـر إىل الـزوال يـصدق عليـه أ

  .هل يرد هذا عليه
فقهــــا كــــاخلروج لتمــــريض بالــــذكر يف االســــتثناء وتــــرك مــــا خــــص اجلمعــــة :َّالــــشيخ مــــا بــــال :)فــــإن قلــــت(  يوا

  .األبوين
ُقلت(   . لعل ذلك يدخل يف قوله معينه إلخ بخالف اجلمعة فتأمله ففيه نظر:)ُ
  .ليلة ومل يأت بام ذكر ابن احلاجب عدل عن قوله يوما و:َّالشيخ ما رس كون :)فإن قلت(
ُقلـــت( ى االعتكـــاف كـــام قـــدمنا قبـــل يف كثـــري مـــن النقـــل ولفـــظ ابـــن  ألن اليـــوم والليلـــة ال بـــد مـــنهام يف مـــسم:)ُ

ــه يقـول يلزمــه إذا الزم املــسجد بـرشوطه يومــا أن يــصدق ,احلاجـب ال يــدل عليـه  وهــو أخــرص منـه فكأ
ه معتكف وليس كذلك ه أتى بجزء االعتكاف ال بكل االعتكـاف واجلـزء غـري الكـل فهـذه ;عليه أ  أل

  .ا فام فوقه فلذاًومصورة نقض عليه يف عدم طرده بقوله ي
ـه غـري , ألن قوله فام فوقه جيوز االقتصار عىل اليـوم;ا وليلةً يوم:طَّالشيخ قال   وقـد اعـرتض عليـه قبـل بأ

 عــىل ابــن احلاجــب يف غــري هــذا الكتــاب أن اليــوم إن أريــد بــه :َّالــشيخ وأورد ,مــنعكس يف طــريف تقــسيمه
ه إذا زاد عىل النهار شيئ  وإن أريـد بـه الـدورة فيلـزم ,صح فيه االعتكـاف مـع اليـوما ًالنهار فيلزم عليه أ

ه ال بد من الزيادة عىل الدورة   .أ
  .اً بأن ذلك ال يلزم مثل قولك فصاعد:سيدي عيسىَّالشيخ وأجاب 

ُقلت( ه إذا قـال بـع هـذا بعـرشة فـصاعدا إذا بـاع , ويف ذلك خالف مشهور بني ابن عصفور وغريه:)ُ  وهو أ
ـــه ال :ســـيدي عيـــسىَّالـــشيخ هـــدة أم ال بـــد مـــن الزيـــادة فجـــواب بعـــرشة هـــل خيـــرج مـــن الع  جيـــري عـــىل أ

  . ويكون التزم أن اليوم املراد به هو الدورة يف كالمه فتأمله وفيه بحث,حيتاج إىل الزيادة
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ا عـــن اجلـــامع ًة صـــائام كافـــلـــزوم املـــسلم املميـــز املـــسجد للعبـــاد: وقـــول ابـــن احلاجـــب
واجلـــامع إلغنـــاء العبـــادة  َّلنيـــة يـــرد بحـــشو املـــسلم املميـــز وا;َّلنيـــةًومقدماتـــه يومـــا فـــام فوقـــه با

ويبطــل طــرده بلزومــه ملجــرد العبــادة املتعديــة, وبــأن حــال مــن اعتكــف  ;واملقــدمات عنهــا
كـسه; لعـدم  أبطلـت ع−ً إن كانـت اعتكافـا−ًيوما خرج فيه حلاجة اإلنسان حني خروجـه 

لزومــه حينئــذ, وإال بطــل باعتكافــه ســائر يومــه غــري وقــت خروجــه, ويبطلــه حــال مــن أتــم 
  .يومه قبل متامه

ــه ركــن يــرد بــأن قيــود  وقــول ابــن عبــد الــسالم ذكــره الــصوم يف قيــود الرســم يــشعر أ
ه رشط   .الرسم ال تلزم ركنيتها, جلواز أهنا أو بعضها خاصة, وأكثر عباراهتم أ

  .نفل خري: َّالشيخك ربةهو ق: القايض
  .يف رمضان سنة, ويف غريه جائز: الكايف

  .سنة, ال يقال فيه مباح وقول أصحابنا يف كتبهم جائز جهل: العارضة
ــت صــحابيا اعتكــف: روى ابــن نــافع: ابــن عبــدوس  حتــى غ وقــد اعتكــف ,ًمــا رأ

ــه لــشدته هنــاره  وليلــه ًقــبض وهــم أشــد النــاس اتباعــا, فلــم أزل أفكــر حتــى أخــذ بنفــيس أ
ْبن رشد; فأخذ اغسواء, كالوصال املنهي عنه مع وصاله    .منه كراهته ُ

− ويفتقــران ,فيــصح مــن املــسلم عاقــل التقــرب, والزوجــة وذو رق كغريمهــا: مالــك
  . إلذن الزوج والسيد−غري املكاتب فيام ال يرض بربه

  . إن أذن هلام فليس له قطعه إن دخال:وفيها
  .يدخالله منعهام ما مل : ابن شعبان

  .ورواه اللخمي يف منعه اإلحرام بعد إذنه قبله, واختار خالفه
ـــــه أســـــقط حقـــــه كقولـــــهواحتجاجـــــه  ـــــت حـــــر اليـــــوم مـــــن هـــــذا العمـــــل; فإنـــــه ال : بأ أ

به: قال. يستعمله  يرد بمنع لزومه إسقاط عمله; ألن كل ما ,وهو يف احلج أبني لعظم ثوا
د, ومل حيــك عيــاض عــن مالــك إال نقــيض للعبــد لربــه انتزاعــه مــا مل يتعلــق بــه حــق لغــري العبــ

  .قول ابن شعبان يف االعتكاف
وفيهــا عــىل األمــة والعبــد قــضاء نــذرمها قبــل عــتقهام بعــده, وجيــزئهام فعلــه بإذنــه قبلــه, 
ًولو منعه ربه اعتكافا التزمه عىل نفسه; لزمه إن عتق, كقول مالك يف من نذرت مـشيا أو  ً
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 ويف عتقها إن حلفـت بـصدقة ,ن بقي ماهلا بيدهاصدقة; لرهبا منعها, فإن عتقت لزماها إ
  .ماهلا; لزمها إن حنثت

  .إن رده رهبا بعد حنثها; مل يلزمها: ابن القاسم
دلــــسيني وفــــرق القرويــــون بــــأن مــــسألة الــــسقوط يف مــــال  تنــــاقض;: فقــــال بعــــض األ

ن إ: َسـحنون كقـول ,إن بقـي ماهلـا بيـدها: معني, ومسألة اللزوم يف غري معني; لقولـه فيهـا
  .ًرد نذره عكوفا معينًا سقط وإال فال

  . ويف مسألة القضاء إنفاذها,رد يف مسألة السقوط صدقتها: وقيل
  .وقيل تم الكالم بقوله منعها, وما بعده ابتداء: عياض
ُقلت  استدالله يمنع ابتداءه, واالستدالل برشط بقاء ماهلا بيدها عىل عـدم التعيـني :ُ

 فـال تنـاقض, وال حاجـة لفـرق; ألن مـسألة اللـزوم ينتج العكس, والصواب ال تعـارض,
  .ا, بخالف مسألة العتق حسبام تقدم من نصهامل يذكر فيها رد
ْبــــن رشــــدوقــــول ا لــــيس يف مــــسألة االعتكــــاف بيــــان; ألن ال رد فيهــــا وهــــو معناهــــا, : ُ

وتأويلهـــا بعـــضهم عـــىل أن معناهـــا بعـــد الـــرد ال يـــصح; ألن املعلـــوم مـــن أقـــواهلم يف عطيـــة 
 ال يلزمهــا إن زالــت العــصمة بعــد رد الــزوج إن بقــي املــال بيــدها, وحجــر الــسيد الزوجــة

  .بعيد لظهور نصها يف أن ال رد أقوى من الزوج
عـارض أشـهب ابـن القاسـم يف قولـه بـأن الـسيد إن حلـل عبـده مـن إحـرام : ابن حمـرز

  .أجاب ابن حمرز بحمله عىل حج كان نذره, وحج بغري إذنه لزمه قضاؤه إن عتق
ًإال بعــده, فلــو تقــدمت منعتــه, ولــو نــذرت شــهرا معينًــا ثــم  ختــرج معتكفــة لعــدة وال

لزمتها قبله; ففي لزومها بيتها هلا لتقدمها عىل الشهر ولغو اعتكافها وخروجها له لتقـدم 
  .نذره أول قويل الصقيل وثانيهام

ُقلـــت مقتـــىض قـــول ابـــن القاســـم فيهـــا مـــن غـــر بعثـــار دابتـــه يف محـــل دهـــن مـــن :  األول:ُ
  .مرص إىل فلسطني فعثرت بالعريش ضمن قيمته به

ه منها تعدى: والثاين   .مقتىض قول غريه قيمته بمرص; أل
  .ًواملعروف لزومه املسجد مطلقا

ْبن رشدا   .شذ قول ابن لبابة بنفيه: ُ
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  :ًويف كونه ركنًا أو رشطا
  .واإلكامل والذخرية مع ظاهر املقدمات نص القبس
 ســـــواء; لروايـــــة ابـــــن :ثالثهـــــا , رحبتـــــه وعكـــــسهيف اســـــتحباب عجـــــزه عـــــن: اللخمـــــي

ْبن وهب ورواية ا,عبدوس مل أره إال يف عجزه   . وهلا,مل أره إال يف رحبته َ
ُقلــــت  ;ويف آخــــره وليعتكــــف يف عجــــزه ال بــــأس بــــه يف رحابــــه:  نــــصها يف أول بــــاب:ُ
  . كاألولفظاهرها
ْبن وهبوال هلا: ويف جواز رضب األبنية يف رحابه قوالن: قال َ.  
  .رحابه صحنه: اجيالب

  .ال يعتكف فوق ظهره وال يف املنار: املوطأ
  .وال يف بيت قناديله وال سقائفه: اجلالب
ُقلت   . لعلها التي ال يـحوزها غلقه:ُ

  . ال أعرفه,ومقابل األشهر يف قول ابن احلاجب بخالف سطحه عىل األشهر
مــن و يــه للــصالة,أكــره دخولــه بيــت القناديــل يعتــزل ف َعبــد احلكــمروى ابــن : َّالــشيخ

  .اعتكف بمكة له أن يدخل الكعبة
  . ومنعه روايتان,يف إباحة أذانه باملنار: الباجي
كره مالك للمؤذن املعتكف أن يرقى عـىل ظهـر املـسجد, واختلـف قولـه فيـه : وفيها

ي كراهته: ال, ومرة: ويف صعوده املنار فقال مرة   .نعم, وجل قوله ورأ
  . وقرصه عىل مسجد اجلمعة روايتانيف جوازه يف كل مسجد: أبو عمر
  .أو رحابه التي جتمع فيها اجلمعة َعبد احلكمزاد يف رواية ابن : عياض
  .إنام كرهه يف مسجد غري اجلمعة ملن تلزمه فيه: الباجي
 ويف بطالنـه ومتامـه ,إن اعتكف بـه فأخذتـه اجلمعـة يف اعتكافـه خـرج إليهـا: اللخمي

  .واية املجموعة وابن اجلهم مع مالك وعبد امللك بمكانه األول لر:ثالثها ,باجلامع
 ,مــــن أخذتــــه اجلمعــــة فيــــه خــــرج إليهــــا, ويف بطالنــــه وصــــحته باجلــــامع: ابــــن زرقــــون

إن اعتكف ما تأخذه فيه, وإن اعتكف ما ال تأخذه فيه فمرض فخـرج, ثـم صـح,  :ثالثها
  . ورواية ابن اجلهم وعبد امللك,بنى للمشهور فرجع فأخذته فيه
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  .ال يصح يف مساجد البيوت وال المرأة: ْشدُبن روروى ا
  .ال يعجبني أن تعتكف يف مسجد بيتها, إنام االعتكاف يف املساجد العامة: وفيها

  :وخيرج حلاجة اإلنسان
  .يستحب كوهنا يف غري داره: الباجي

  .ال يدخل بيته ويتوضأ يف غريه: وقال ابن كنانة
سكون حلاجـــة اإلنـــسان, فـــإن دخـــل روى ابـــن نـــافع يكـــره دخولـــه منزلـــه املـــ: َّالـــشيخ

  .أسفله وأهله يف علوه; فال بأس
ًأكرهه يف بيته خوف الشغل بأهلـه, وكـان مـن مـىض يتخـذ بيتـا قـرب املـسجد : وفيها

  . وال أحب بعده,غري بيته, وخيرج الغريب حيث تيرس عليه
  .ولو بعد خالفها وال أعرفه:وإطالق لفظ ابن احلاجب

 يشرتي له ما ال بد له منه, فإن تعذر جاز خروجه يستحب أن يستنيب من: الباجي
  .له

ء فطـــره أو غــسل جنابتـــه أو جلنـــازة أب أو ابــن ال قـــائم هبـــام : أبــو عمـــر إن خــرج لـــرشا
  .غريه; ففي ابتدائه روايتان

  .عىل قول عبد امللك يفسده خروجه للجمعة يفسده لطعامه: اللخمي
ُقلت   . هذا خالف ما نقل عنه يف اجلمعة:ُ

 وال بـأس أن يغتـسل , القاسم ال يعجبنـي خروجـه ألخـذ طعامـه مـن بيتـهوسمع ابن
  .ًحيث خيرج حلاجته للجمعة أو تربدا ولغري ذلك

وختريج اللخمي منع خروجـه لغـسل اجلمعـة عـىل منعـه لـصالة العيـد يـرد بـأن غـسل 
  . وهي من فعل االعتكاف, بخالف صالة العيد,اجلمعة تبع هلا
سل جنابته جفاف ثوبه, واستحب أن يكون له ثـوب ال ينتظر يف خروجه لغ: وفيها

  .آخر
  .ال يعجبني إن أجنب أول الليل أن يؤخر غسله للفجر: وروى ابن نافع

ُقلت   . تعجيله واجب; حلرمة مقام اجلنب باملسجد:ُ
ْبن وهبروى ا: َّالشيخ   .ال يعجبني دخوله احلامم لغسل جنابته لربد الشتاء َ
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ء ط:وفيها أراه, وأحـب أن  ال: ًعامـه إن مل جيـد كافيـا, ثـم قـال ال بـأس بخروجـه لـرشا
  .ال يعتكف حتى يكمل حوائجه

ء طعام وال غريه: قال عنه ابن نافع   .ال خيرج لرشا
ْبــن رشــدا ً إنــام اختلــف قولــه بــاجلواز والكراهــة ملــن ال جيــد كافيــا يف ابتــداء اعتكافــه, :ُ

  .ًقافإن دخل فال كراهة يف خروجه لذلك, وال يبطل اعتكافه اتفا
ُقلـــت اختلـــف قــــول : هـــذا خــــالف متقـــدم روايــــة أيب عمـــر وختــــريج اللخمـــي وقولــــه:ُ

  .فمنع خروجه له مرة ولو مع الرضورة, وأجاز مرة مع القدرة عىل استعداده: مالك
  .ويأكل باملسجد, فإن خرج له أو لصالة; بطل اعتكافه: الباجي
 بأس به داخـل املنـارة كره أن خيرج له بني يدي املسجد, وال: عن املجموعة َّالشيخ

  .ويغلق عليه باهبا
ًال بــأس أن تأكــل معــه زوجتــه باملــسجد وتــصلح رأســه, مــا مل يتلــذذ منهــا لــيال : وفيهــا

  .ًأو هنارا
  .وخيرج هلا رأسه من باب املسجد: يريد: الصقيل

  .ال خيرج ألداء شهادة وليؤدها بمسجده: وروى ابن نافع
  .ل عنهيؤدهيا به, وتنق: روى العتبي: اللخمي
  .كذي عذر املرض وغريه: ابن حمرز

ه كغائب, وبقية اعتكافه كمسافة الغيبة: قال   .واألوىل أ
  .خيرج ملرض أحد أبويه ويبتدئ اعتكافه: وسمع ابن القاسم

ْبن رشدا ه ال يفوت, وبرمها يفوت: ُ   .أل
  .ال خيرج جلنازهتام: ويف املوطأ

ْبن رشدا ه غري عقوق, وال خيرج لعيادة م: ُ   .ريضأل
  .وال لعالج عينيه, وليأته من يعاجله: عن ابن القاسم َّالشيخ
ً ال يعــــود باملــــسجد مريــــضا, وال يقــــوم بــــه ليعــــزي أو هينــــئ أو يــــنكح, إال أن :وفيهــــا

ونقلـه أبـو , طيب, ويبيع ويبتاع ما خف من عيشهيغشاه بمجلسه, وال بأس أن ينكح ويت
  .من عيشه: عمر بإسقاط
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  .ال يبيع باملسجد: اجلالب
 وإن مجعـــه ,ًوال يأخـــذ مـــن شـــعره وأظفـــاره, وال يـــدخل إليـــه لـــذلك حجامـــا: وفيهـــا

  .وألقاه, وإنام كره ذلك حلرمة املسجد
ٌأمــا طيــب وحلــق شــعر, وقــص ظفــر, وقتــل دواب, وعقــد : عــن ابــن حبيــب َّالــشيخ

ه يكره له االشتغال بيشء من هذا, نكاح له أو لغريه   . فال حيرم عليه يف جملسه, إال أ
ظــاهره إباحتــه يف املــسجد لغــري املعتكــف; يــرد بمنعــه, وال : ل ابــن عبــد الــسالموقــو

هـــة  يـــوهم ذلـــك إال مـــن مفهـــوم يكـــره لـــه االشـــتغال بـــيشء مـــن هـــذه, فيـــدل عـــىل نفـــي الكرا
فريد بأن املفهوم هو ثبوت نقيض يكره االشتغال بيشء مـن ذلـك لغـري املعتكـف, , لغريه

رمــــة البــــاقي أو كراهتــــه, كمفهــــوم يكــــره وهــــو أعــــم مــــن ثبــــوت كــــل مــــا ذكــــر أو بعــــضه وح
  .للمعتكف القيام لعقد النكاح باملسجد وتزويقه

ْبن وهبا, ووال حيكم إال فيام خف: وروى ابن نافع   .ال بأس أن يتزين باحليل: َ
ويف قــــــرص عملــــــه عــــــىل الــــــصالة والقــــــراءة والــــــذكر وعمومــــــه يف عمــــــوم كــــــل عبــــــادة 

ْبن وهباملشهور,وقول ا   .أن يصيل بمكانه عىل جنازةال يعجبني : , وفيهاَ
  .وإن اتصل به املصلون عليها: ابن نافع عنه
  .جوازها به: ويف املعونة

  .ويف أذانه باملسجد طريقان
  .جائز: اللخمي
إن كان يرصد األوقات أو يؤذن بغري معتكفـه مـن رحـاب املـسجد فيخـرج : عياض

  .َّالعتبيةظاهرها جوازه, وكرهه يف إىل بابه; كره, وإال ف
  .اختلف قول مالك فيه: فضل
ِّمطرف   .له أن يؤم: َُ
ال جيـوز أن يـؤم يف فـرض وال نفـل, ثـم قـال : َسحنونروى ابن وضاح عن : عياض

  .إن كان ال يميش مع املؤذنني; فال بأس
إمامتـــه يف فـــرض أو نفـــل يف أحـــد قوليـــه, وكـــذا أذانـــه يف غـــري  َســـحنونمنـــع : اإلكـــامل

  .منار
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ه يميش إىل األمام وذلك عملأكره أن يقيم الصالة مع: وفيها   . املؤذنني; أل
  .ال جيلس جمالس العلامء, وال يكتب العلم إال ما خف, وتركه أحب: وفيها

  .ال بأس أن يكتب باملسجد ويقرئ غريه القرآن بموضعه: اجلالب
كــل مــا جــاز يف املــسجد جــاز لــه مــن علــم وتــدريس, إنــام اخلــالف يف مــا : ابــن العــريب

  .بخارجه
عـــىل األول; يكفـــي يف تطوعـــه , و الـــصوم رشط لـــه, وأســـقطه ابـــن لبابـــةواملـــذهب أن

  .يف كون منذوره كذلك ولزوم صوم له, وكونه يف واجب رمضان أو غريه
ُاملاجشونمع ابن  َسحنونو َعبد احلكمنقال الصقيل مع ابن حارث عن ابن  وعزو  ِ

  .بعدم وجوده له: ابن زرقون الباجي األول ملالك تعقبه
ــه ال يكــون إال يف صــوم ومل حيــك الل خمــي غــري الثــاين وقيــده بكــون النــاذر نــوى لــه أ

, لو علم صحته يف واجب أو جهل رشط الـصوم فيـه; صـح فيـه يف واجـب, وغري واجب
إن حاضت يف شعبان ناذرة عكوفه وصلت قـضاءها بـام اعتكـف : وقول ابن القاسم فيها

  .ظاهره األول وإال ابتدأت;
  بقائه بمعتكفه وخروجه حتى يصح قوال القايض ففي;ولو منع مرض صومه فقط

  . ورواية املجموعة,إن صح أو طهرت: عىل قوهلا مع ختريج اللخمي
  ]باب ما جيب به خروج املعتكف من املسجد[

  :)1(وخترج منه لطرو حيض أو مرض يمنعه أو إغامء أو جنون
إن صــــح أو طهــــرت : فــــإن زال قبــــل الغــــروب; ففــــي وجــــوب رجوعــــه حينئــــذ قوهلــــا

  .وختريج اللخمي عىل رواية املجموعة جعا حلينهام قبل الغروبر
 وهــو يقــول ال ,إقامتــه ليلــة الفطــر باملــسجد: ظــاهر قــول ابــن القاســم فيهــا: التونــيس

ــام الــذبح ولياليهــا ملــن اعتكــف عــرش ذي احلجــة فمــرض  يقــيم بــه يومــه المتنــاع صــومه وأ
  .ثم صح كليلة الفطر وصومه

                                     
  .من خروجه حلاجة اإلنسان وهو ظاهرويضاف له ما ذكر : َّالرصاع قال )1(
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ل يـــــوم الفطـــــر فرجـــــع لتاممـــــه بعـــــده ال يثبـــــت فيـــــه مـــــن صـــــح قبـــــ: وروى ابـــــن القاســـــم
  .بمعتكفه

ذكـــر التونـــيس عـــن عبـــد امللـــك يف عيـــد , ويرجـــع بعـــد صـــالة العيـــد: وروى ابـــن نـــافع
كمن اعتكف عرش ذي احلجة فمرض ثـم صـح; ففـرق ابـن حمـرز خلـوف إهيـام : األضحى

  .صوم يوم الفطر, والتونيس بعدم قبوله الصوم
نـــه صـــحة اعتكـــاف مـــن تعـــذر صـــومه لكـــرب أو تنـــاقض وأخـــذه م: عيـــاض واللخمـــي

  . يرد بانسحاب حكم الصوم قبله وبعده عليه;عطش
ال :  وقـــال عنـــه ابنـــه,بروايـــة ابـــن نـــافع َســـحنونأخـــذ : ابـــن حـــارث عـــن ابـــن عبـــدوس

  .خيرج لصالة عيد
ًلو اعتكف مخسا من رمضان ومخسا من شوال خرج يوم الفطر باقيا عليـه : اجلالب ً ً

  .بل الغروبحرمة العكوف ويرجع ق
  .ال خيرج ويومه كليل: وقال عبد امللك

ولــو طــرأ مــا يمنعــه الــصيام فقــط دون : وقــول ابــن عبــد الــسالم يف قــول ابــن احلاجــب
املـشهور :ثالثهـا ,املسجد كاملريض إن قدر واحلائض خترج ثم تطهر; ففـي لـزوم املـسجد

  .خيرجان, فإذا صح وطهرت رجعا تلك الساعة وإال ابتدآ
ايــة; إلهيامــه أن اخلــالف يف لــزوم احلــائض كــاملريض; وإنــام اخلــالف  مــشكل غ:قولــه

  .يف لزوم املريض ويف عودها للمسجد, ال يف لزومها له
وإطالق اللزوم عىل العود جماز بعيد, واستعامل اللفظة يف حقيقتها وجمـاز يـرد بمنـع 

ه يف  وهــــو متــــصور فــــيهام, فكونــــ, ألن لزومــــه هلــــا هــــو نقــــيض مفارقتــــه;نفــــي اللــــزوم عنهــــا
ًا وحكـــام وفيهـــا حكـــام فقـــط; ال يكـــذب قولنـــا هـــو الزم هلـــا, فـــال ًاملـــريض مستـــصحبا حـــس ً

ًيكون جمازا, فال بعد وال مجع بني حقيقة وجماز, وبأن ظاهر قوله وضوح تـصور األقـوال 
الثالثة بعد ارتكـاب مـا ذكـر مـن املجـاز املـذكور وال يتـضح; ألن الثالـث هـو األول فيهـا, 

تعمــيم قولــه بــام يمنعــه الــصيام يف الــصورتني ويف املــرض املــانع املــسجد ويتــصور باعتبــار 
  :وتقريرها

 بقــــاء ذي املــــرض مــــانع الــــصوم فقــــط ورجــــوع ذي املــــرض املــــانع املــــسجد :األول
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  .والتي طهرت; الشرتاك الكل يف منع مفارقة املسجد, وهو معنى اللزوم
  .خرين خروج األول وعدم رجوع اآل:الثاين
  .ول ورجوع اآلخرينخروج األ: الثالث

  ]باب مبطل االعتكاف[
  :)1(ًوتبطله القبلة واملبارشة للذة ولو ليال

ْبن رشدا   .ًولو سهوا: عن ابن القاسم َّالشيخ .ًاتفاقا: ُ
يـــصح االعتكـــاف بغـــري املـــسجد :يف املقـــدمات شـــذ قـــول ابـــن لبابـــة, وًاتفاقـــا: عيــاض

  .وال يلزمه ترك املبارشة إال فيه
ِّمطرفنه بذلك بوجود اللذة خالف إطالق وشك اللخمي يف بطال   .وقبوله َُ

ْبن رشدا   .كظاهرها: ُ
  .وطء املكرهة كاملختارة: و عمرانأب

  .والنائمة كاليقظانة واالحتالم لغو: الصقيل
  .ً وتقبيله مكرها لغو إن مل يلتذ:عياض
  .يف إبطاله الكبرية كقذف ورشب قليل مخر قوال البغداديني واملغاربة: ابن حمرز

ًإن ســكر لــيال وصــحا قبــل الفجــر; : فيهــا, وروى األول ابــن خــويز منــداد: بــو عمــرأ
  .لتعطيل عمله: إنه للكبرية, واآلخرون:  فقال األولون,فسد اعتكافه
  .ر من لبن أدخله عىل نفسه; أفسدهوعليه لو سك: ابن حمرز
ه يذهب عقله, قال: اللخمي   .ويفسده رشب قليل مخر ال يسكره: إن علم أ
ًإعــادة صــالته أبــدا مــدة مــا يــرى بقــاءه يف بطنــه وعــىل رأي نجاســة : وايــة حممــدعــىل ر

عرق شارب اخلمر; لـبطالن صـالته تلـك املـدة ويبنـي بعـد ذهـاب ذلـك عـىل مـا مـىض مـن 
  .عكوفه

ُقلـــت ـــه إفـــساد بعمـــد واحلـــائض كغريهـــا:ُ يف قـــرص حرمتـــه عليهـــا , و يف بنائـــه نظـــر; أل
                                     

  .هرهذا متفق عليه وهو ظا: َّ قال الرصاع)1(
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ة واجلـــسة ال يف منـــع التـــرصف وعمومـــه إال يف مـــدة خروجهـــا يف منـــع لـــذة الرجـــال بالقبلـــ
  .َسحنوناملسجد فقط سامع أيب زيد ابن القاسم وقول 

  ]باب ما يوجب ابتداء كل االعتكاف[
امــــه  ًوابتــــداء كلــــه بإفــــساد بعــــضه عمــــدا مطلقــــا ونــــسيانا بغــــري فطــــر وجيــــب اتــــصال أ ًً

  .ان من رمضانً, وبه يقيض ثانيا إن ك)1(الغذاء
إن كــان يف نفــل ففــي عــدم قــضائه نقــل البــاجي عــن ابــن , وهأو واجــب غــري: البــاجي
ُاملاجــشون ْبــن رشــدمــع ا ِ بــن , وروايــة ابــن زرقــون مــع ظاهرهــا عنــده, واَســحنونعــن ابــن  ُ

ْرشد   .ًعن ابن القاسم قائال برشط اتصاله ُ
  .قول ابن حبيب ال قضاء خالف قول مالك وحيتمل الوفاق: الصقيل

ٌوهــم, ومــا مــرض فيــه مــن نــذر مــبهم أو  آكــلونقــل ابــن احلاجــب ســهو غــري األكــل ك
ْبــن رشــد إن مــرض بعــد دخولــه ال:ثالثهــا ,رمــضان قــضاه ومــن غــريه يف قــضائه عــن روايــة  ُ

ْبن وهبا   .وتأويل ابن عبدوس قول ابن القاسم فيها َسحنونفيها و َ
إن مـــــرض شـــــعبان نـــــاذر عكوفـــــه; مل يقـــــضه, ومـــــن نـــــذرت عكـــــوف شـــــعبان : وفيهـــــا

  .بام اعتكفت فيه وإال ابتدأتفحاضت فيه وصلت القضاء 
  .هذه خمتلطة واألصل ال قضاء: َسحنونقال 

بأن قضاء احلـائض عـىل قـضاء : قاله أبو مصعب وغريه, ووفرق ابن عبدوس بام مر
امـه ـام النحـر; ألن تكـرر احلـيض يـصريها كنـاذرة أ  مـال إليـه الطـابثي, ونـاذر ذي احلجـة أ

ــــام :أي: ووفــــق أبــــو متــــام بــــأن معنــــى وصــــلت قــــضاءها  اعتكــــاف مــــا بقــــي مــــن الــــشهر ال أ
  .حيضها

                                     
ـــام االعتكـــاف كلهـــا فـــإذا أفـــسد بعـــض االعتكـــاف عمـــد:أشـــار: َّالرصـــاع قـــال )1( ا ً إىل مـــا يوجـــب ابتـــداء أ

ا يف غــري األكــل ً أي ســواء كــان باألكــل لــو بغــريه ممــا يفــسده وإن كــان ناســي;اًوجبــت عليــه إعادتــه مطلقــ
بني رمـضان وغـريه وهـو  فإنه يقيض ويبني عىل ما قدم عىل تفصيل , وأما إذا كان األكل نسيانا,كذلك
  .ظاهر
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  :ورشط منافيه لغو
لو نذره كذلك مل يلزمه إال بدخوله فيبطل رشطـه, : عبد احلق عن بعض البغداديني

ال يعتكـف : ًواخلارج منه يف السواحل والثغور خلوف رجع مالك عن ابتدائه لبنائه قائال
  .يف زمن خوف وال يدع ما خرج له من غزو

  .خروجه لطلب حق يبطله, و ابتدأ يف أمن فكمرضإن: اللخمي
  :ٍويف ابتداء من أخرجه قاض حلق واستحبابه روايتا

  .ال ينبغي إخراجه إال أن يعتكف لددا: فيها, وابن القاسم وابن نافع فيها
  .إن بقى لتاممه يسري مل خيرجه إال أن خياف تغيبه ومل يأت بحميل: اللخمي
ُقلت   .يب إحرامه إن قرب إحالله ومن أخر بناءه ابتدأال يرد عبد بع:  كقوهلا:ُ

 .مـــا اختلـــف يف إجيابـــه الكفـــارة اختلـــف يف إجيابـــه االســـتئناف: وقـــول ابـــن احلاجـــب
ًنقضوه وحر بالوطء ناسيا إلجيابه االستئناف اتفاقا ً ٍ.  

 نقـــضوه بمـــذي ;ومـــا اختلـــف يف وجـــوب قـــضاء صـــيامه اختلـــف يف قـــضائه: وقولـــه
  . القبلة واملبارشة

  .ًيف كون أقل مستحبه يوما وليلة أو عرشة قوال ابن حبيب وغريه: ْشدُبن را
  .وأعاله عرشة: ابن حبيب

ْبن رشدا   .وعىل أهنا أقله; أكثره شهر ويكره ما زاد عليه: ُ
 أقـل مـستحبه ال : أي;وقول مالك مـرة أقـل االعتكـاف يـوم وليلـة ومـرة عـرشة: قال

نـاذر مبهمـه يلزمـه عـىل , وًرش العرش اتفاقـاواجبه; إذ ال يلزم من نذر اعتكاف أقل من الع
  .األوىل يوم وليلة, وعىل الثانية عرش

  .ًقوال مالك فيمن نذره مبهام وال حد ألكثره وال ألقله ملن نذره: املازري
ْبن وهبروى ا: أبو عمر ام َ   .أقله ثالثة أ
ال بـــأس بـــه وجيـــب بالنـــذر : قـــال يف غريهـــا, ومـــا دون العـــرشة كرهـــه فيهـــا: اللخمـــي

  .َّلنيةوأقله بابتدائه وغريه به مع ا
  .ال هبا فقط: عن عبد امللك َّالشيخ

 لعمــر حــني قــال نــذرت غًنــذر الكــافر ال يلــزم إمجاعــا, وقولــه : "وقــول ابــن العــريب
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ه وعزم عليه)1(»أوف بنذرك« :ًاعتكافا يف اجلاهلية ه نوا   .; أل
لدائمــــــة كالنــــــذر يف العازمــــــة ا َّلنيــــــةوكــــــل عبــــــادة يتقــــــرب هبــــــا العبــــــد تلزمــــــه بمجــــــرد ا

  .َّلنيةكالنص يف لزومه بمجرد ا" العبادات
ًلو ابتدأ مخـسا بقـني مـن رمـضان ناويـا مخـسا مـن شـوال أو : َسحنونقال عبد امللك و ًً

ًعرشا ناويا فطر خامسها مل تلزمه اخلمسة الثانية ً.  
ُقلــت ــام ثــم :  يناقــضان بقوهلــا:ُ ًلــو خــرج ناويــا ســري عــرشين مــيال وإقامــة أربعــة أ ســري ً

ــــام; قــــرص مــــن حــــني خروجــــه جيــــاب بقــــوة منافــــاة عــــدم , وًعــــرشين مــــيال وإقامــــة أربعــــة أ
ـام ال ; االعتكاف; ألهنا لذاتـه وضـعف منافـاة اإلقامـة حكـم الـسفر ألهنـا لبلوغهـا أربعـة أ

  .لذاهتا, وما مر لعبد امللك يف اجلالب لعله بنذر وما نذر منه لزم
  . تبتل عثامنغ سقط ما يرض لرده ًإن كثر ما يرض به رضرا بينًا;: اللخمي
ُقلت   .ً التبتل منهي عنه, واالعتكاف نفل أو سنة, ونذر يوم يوجبه وليلة:ُ

, َســــــحنونيف كــــــون نــــــذر ليلـــــة كــــــذلك ولغــــــوه قوهلــــــا وقــــــول , وًاتفاقــــــا: ابـــــن حــــــارث
ه: وتصويبه اللخمي   . إن صح ما نذره أتى به وإال سقطبأ

: يـرد, م بعـض يـوم ركعتـان وصـوم يـومقال ويلزم ابن القاسم من نذر ركعة أو صو
 وإن كــان لكونــه , ألن مــا ال يــصح إن كــان لذاتــه ســقط;بــأن قولــه وإال ســقط يمنــع لزومــه

ا مــن طاعــة منــع ســقوطه بــل كونــه كــذلك يوجبــه; ألن مــا ال يتوصــل للواجــب إال بــه ًجــزء
لــيس كــذلك; بــل هــو , ووهــو مقــدور واجــب, وظــاهر قولــه بطــالن مــا ألزمــه ابــن القاســم

ْبن رشديؤيده ما مر الحق  يف أن العرش أقل مـستحبه ال واجبـه, واتفـاق املـذهب عـىل أن  ُ
النـــذر كالـــرشوع يف اإلجيـــاب, واتفـــاق املـــذهب عـــىل أن مطلـــق الـــرشوع فـــيام ال يتجـــزأ مـــن 

                                     
ًوبــــاب مــــن مل يــــر عليــــه صــــوما إذا . ًبــــاب االعتكــــاف لــــيال:  يف االعتكــــاف4/237 :البخــــاري أخرجــــه )1(

 يعطــي غاعتكــف, وبــاب إذا نــذر يف اجلاهليــة أن يعتكــف ثــم أســلم, ويف اجلهــاد, بــاب مــا كــان النبــي 
 x w v u ﴿: ل اهللا تعــــاىلبــــاب قــــو: ويف املغــــازي. املؤلفــــة قلــــوهبم وغــــريهم مــــن اخلمــــس ونحــــوه

z y﴾امن والنذور ًباب إذا نذر أو حلف ال يكلـم إنـسانا يف اجلاهليـة ثـم :  ويف األ
ـامن والنـذور) 1656( رقـم :وأخرجـه مـسلم. أسلم بـاب نـذر الكـافر ومـا يفعـل فيـه إذا أسـلم, : يف األ

  .)11(باب رقم : يف النذور) 1539( رقم :والرتمذي
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  .العبادات يوجب كلها فكذا نذره
; لنقـل اللخمـي عنهـا قوالنويف رشط يومه بدخوله عند مغرب ليلته أو قبل الفجر 

ْبــن رشــدمــع ا دخل املغــرب وخيــرج املغــرب يف غــري ليلــة الفطــريــ  , واملعونــة,َســحنونعــن  ُ
  .مع اللخمي عن رواية املبسوط وابن حمرز عن البغداديني

ُقلــــت  "يــــدخل املعتكــــف معتكفــــه قبــــل الغــــروب: " ومعنــــى قــــول مالــــك يف املوطــــأ:ُ
ْبـــن وهــبروى ا: عــن املجموعــة َّالـــشيخاالســتحباب ال اللــزوم; لنقــل  يــدخل معتكـــف : َ

  . ولنقل اللخمي عنها احتاد وقت دخوله وخروجه,العرش إذا غربت الشمس
ُاملاجــشونعــن ابــن  َّالــشيخ امــه, : ِ إن دخلــه قبــل الفجــر مل يعتــد بيومــه فــيام التــزم مــن أ

  .وهو يف يومه معتكف إن فعل فيه ما يقطع اعتكافه; لزمه ما يلزم املعتكف
ُقلــت أرى دخولــه عنــد طلــوع الفجــر : قــول اللخمــي و, يريــد يلزمــه بدلــه يــوم وليلــة:ُ

 يعتكــــف العــــرش وكنــــت أرضب لــــه خبــــاء فيــــصيل الــــصبح ثـــــم غكــــان «: لقــــول عائــــشة
إذا أراد أن «: يف روايـــــــة مـــــــسلم, وٌوهـــــــم; ألن الـــــــضمري للخبـــــــاء ال لالعتكـــــــاف »يدخلـــــــه

  .حمل اعتكافه وقاله عياض: أي »يعتكف صىل الفجر ثم دخل معتكفه
ْبن رشدا واملعونة عـىل اخلـالف أظهـر مـن محـل بعـضهم األول  َسحنونومحل قويل : ُ

  .عىل النذر والثاين عىل النفل
ُقلت   .ًالصقيل قائال ظاهر الروايات أهنام قوالن  هو:ُ

  ]باب اجلوار يف االعتكاف[
ْبـــن وهـــب, روى ا)1(واجلـــوار مـــع ابـــن القاســـم فيهـــا كاالعتكـــاف, إال  يف املجموعـــة َ

  .وم فيهجوار مكة يقيم هناره فقط ال ص
ًفيـــه بمكـــة وغريهـــا يومـــا كالـــصوم أو ال قـــوال عبـــد احلـــق ويف إجيـــاب نيتـــه والـــدخول 
ــه ذكــر ال صــوم فيــه يتــبعض كــالقراءة ال يلــزم مــن نــوى : والــصقيل عــن أيب عمــران قــال ٌأل

                                     
َّدونـــــة  وقـــــد قـــــال يف امل, وال يؤخـــــذ حـــــده مـــــن حـــــد االعتكـــــاف:َّالـــــشيخده مل حيـــــ: َّ قـــــال الرصـــــاع)1( اجلـــــوار َ

كاالعتكاف إال جوار مكـة واملـشبه غـري املـشبه بـه فهـو غـريه ويمكـن رسـمه يف غـري مـسجد مكـة برسـم 
  .االعتكاف ويف مسجد مكة بقولنا لزوم مسجد مكة هنارا لقربة قارصة واهللا أعلم
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  .َّلنيةجوار مكة إنام يلزم بالنذر ال با: فيها ملالك, وًقدرا منه مجيعه
  .م إن كان بمسجد بلدهونذره بغري مكة الز: ابن القاسم

ْبن رشدا   .والدخول َّلنيةإن جعل عىل نفسه فيه الصيام فكاعتكاف جيب با: ُ
ًومــن نــذر اعتكافــا بمــسجد غــري بلــده لــزم ببلــده إال مــسجد مكــة أو املدينــة أو إيليــاء 

امه   .فبه وخيرج يف غري العرش األواخر من رمضان لغروب آخر أ
حتـــى إذا كـــان ليلـــة «: ة حلـــديث أيب ســـعيدواختـــار اللخمـــي لطلـــوع فجـــر تلـــك الليلـــ

  .)1(»إحدى وعرشين وهي الليلة التي خيرج من صبيحتها
  :ويف العرش يؤمر باملكث لطلوع الفجر ليخرج منه لصالة العيد

ًأو اســـتحبابا فـــال −ًمنافيـــا فـــسد اعتكافـــه ًويف كونـــه وجوبـــا إن خـــرج قبلـــه أو أحـــدث 
ُاملاجــشون نقــل اللخمــي عــن ابــن −يفــسد هبــام   مــع أيب عمــر عــن روايــة املبــسوط, وقــول ,ِ
 وأيب عمـــر عـــن , مـــع ســـامع ابـــن القاســـم, والقـــايض,هـــي الـــسنة املجمـــع عليهـــا: َســـحنون

  .بوجود اخلالف َسحنونا قول حتصيل مذهب مالك راد
  .له اخلروج لغروب الشمس: عنه َسحنونروى ابن القاسم و: الباجي

ـن رويـاه إنـام يف : ابن زرقون إن خـرج مل يـرضه : َسـحنون وكتـاب ابـن ,ةَّالعتبيـانظر أ
ه خيرج ابتداء   .ال أ

ًانظر لو كان مريضا يقدر عىل االعتكـاف ويعجـز عـن املـيش لـصالة العيـد, : الباجي
  هل يقيم ليلة الفطر أم ال?

إن أوىص نــاذر عكــوف مــات قبــل فعلــه بإطعــام أطعــم عنــه لكــل يــوم مــسكني : وفيهــا
ًا نبويا, ولو نذره عاجزا عنمد   . صومه وأوىص باإلطعام إن لزمه فال يشء عليهً

  . اللتامس ليلة القدر. أفضله العرش األواخر من رمضان:عن ابن حبيب َّالشيخ
                                     

ـــــف يف الطـــــني:  صـــــفة الـــــصالة يف2/246 :البخـــــاريأخرجـــــه  )1(  يف 4/222 و ,بـــــاب الـــــسجود عـــــىل األ
 بـــاب حتـــري ليلـــة القـــدر يف الـــوتر مـــن 235الـــرتاويح, بـــاب الـــتامس ليلـــة القـــدر يف الـــسبع األواخـــر, و 

 بــاب االعتكــاف 243 يف االعتكــاف, بــاب االعتكــاف يف العــرش األواخــر, و 236العــرش األواخــر, و 
 باب من خرج من اعتكافه عند الصبح, وأخرجه مسلم رقم 244وخروج النبي صبيحة عرشين, و 

  .يف الصوم, باب فضل ليلة القدر) 1167(
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  .روي يف املوطأ التمسوها يف التاسعة والسابعة واخلامسة
قـــــال مالـــــك أرى التاســـــعة ليلـــــة إحـــــدى وعـــــرشين والـــــسابعة ليلـــــة ثـــــالث : زاد فيهـــــا

  .س وعرشينوعرشين واخلامسة ليلة مخ
  .هذا حديث مرشقي ال أعلمه: قال عيسى عن ابن القاسم رجع مالك, وقال: الباجي
روى ابــن حبيــب التمــسوها يف تاســعة أو ســابعة أو خامــسة أو ثالثــه أو آخــر : َّالــشيخ

  .وفرسه كام تقدم ليلة
ْبن رشـدا املـذهب أهنـا تنتقـل وأغلـب انتقاهلـا يف العـرش الوسـطى ليلتـي سـبع عـرشة : ُ
  .ع عرشة ويف العرش األواخر يف أوتارهاوتس

  .بعيد, تتحرى مجيع لياليها عىل كامل الشهر: وقول ابن حبيب
  .عىل الصحيح, ووالقول برفعها غري صحيح: قال
يف العـرش الوسـطى : قيـل, ويف كـل الـشهر: قيـل, وال تنتقل مبهمة يف كـل العـام: قيل
ثـــــالث : قيـــــل, و وعـــــرشينمعينـــــة ليلـــــة إحـــــدى: قيـــــل, ويف األخـــــرى: قيـــــل, وواألخـــــرى
  .ثالث وعرشين أو سبع وعرشين: قيل, وسبع وعرشين: قيل, ووعرشين

 تنتقـــل يف )1(قـــول مالـــك والـــشافعي والثـــوري وأمحـــد وإســـحاق وأيب ثـــور: أبـــو عمـــر
  .العرش األواخر

ُقلت   :ً فيتحصل فيها تسعة عرش قوال:ُ
  . مبهمة يف كل السنة قاله ابن مسعود:األول
  .ابن عمر وغريه من الصحابة مبهمة يف كل الشهر لعياض عن :الثاين
  . يف العرش الوسطى واألخرى :الثالث

                                     
رو .  إبراهيم بن خالد بن أيب اليامن الكلبي الفقيه البغدادي, يقال كنيته أبو عبد اهللا, وأبو ثور لقب)1(

 كـان أحـد أئمـة الـدنيا, :قال أبو حاتم. عن ابن عيينة, وأيب معاوية, ووكيع, والشـافعي, وغريهم
ًفقها وعلام وورعا وفضال وديانة وخريا, ممن صنف الكتـب وفـرع عـىل الـسنن ً ًً  ولـه )هــ240ت(ً

 . سبعون سنة
, وهتــذيب 2/74: الكــربَّشافعية , وطبقــات الــ112: , صطبقــات الفقهــاء: انظــر ترمجتــه يفو  

 .1/102: التهذيب



 

 

118

118

  . يف األخرى فقط:الرابع
  . روايتها مع رواية ابن حبيب واملوطأ:اخلامس
صار تنتقل يف أشفاع العرش األواخر:السادس   . البن العريب عن األ
ْبن رشد نقل ا:السابع    .عن املذهب ُ
  .بن حبيب نقله عن ا:الثامن

  . ما ذكر من أقوال التعيني:التاسع والعارش واحلادي عرش والثاين عرش
  . البن العريب عن ابن الزبري ليلة سبع عرشة:والثالث عرش
 لعياض عن عيل وابـن مـسعود ليلـة سـبع عـرشة أو إحـدى وعـرشين أو :الرابع عرش
  .ثالث وعرشين

  .عة وعرشين له عن احلسن وقتادة وغريمها ليلة أرب:اخلامس عرش
  .  لنقل ابن العريب ليلة مخس وعرشين:السادس عرش
  .  لنقله ليلة تسع وعرشين:السابع عرش
  .  ليلة التاسع عرش لنقل عياض:الثامن عرش
  . رفعها:التاسع عرش
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   ]كتاب احلج[
ــه رضوري للحكــم بوجوبــه رضورة وتــصور :  قــال ابــن هــارون:احلـج ال يعــرف; أل

يـــرد بـــأن رشط احلكـــم تـــصوره بوجـــه مـــا, واملطلـــوب , ورضورياملحكـــوم عليـــه رضورة 
يـــرد بعـــدم عـــرس حكـــم الفقيـــه بثبوتـــه ونفيـــه , ولعـــرسه: ابـــن عبـــد الـــسالم, ومعرفــة حقيقتـــه

  .الزمه إدراك فضله أو خاصته كذلك, ووصحته وفساده
ه عبادة يلزمها وقوف بعرفة ليلة عارش ذي احلجة : حده بزيادة, وويمكن رسمه بأ

ًهـــر أخـــص بالبيـــت عـــن يـــساره ســـبعا بعـــد فجـــر يـــوم النحـــر, والـــسعي مـــن وطـــواف ذي ط
  .)1(ًالصفا للمروة ومنها إليها سبعا بعد طواف كذلك ال يقيد وقته بإحرام يف اجلميع

                                     
ه ال  اخلالطَّالشيخ ذكر : (قوله: َّالرصاع قال )1( ف يف صحة تعريفه فنقل عن شيخه ابن عبد السالم أ

 بـأن حكـم الفقيـه عليـه بالـصحة والفـساد يــستلزم إدراك −رمحـه اهللا ونفـع بـه−َّالـشيخ حيـد لعـرسه ورده 
  .فصله أو خاصته فال عرس

 ألن احلكــــم بالــــصحة :تلميــــذه ســــيدي أبــــو عبــــد اهللا حممــــد اآليب وال خيفــــى عليــــك ضــــعفه قــــالَّالــــشيخ قــــال 
الفــساد قــد يكــون لوجــود رشط أو عدمــه والــرشط خــارج عــن املاهيــة فــال يلــزم مــن احلكــم بأحــدمها و

ـــه يـــستلزم إدراك ذلـــك فقـــد يـــدرك أحـــدمها وجيهـــل اجلـــنس :قـــال. إدراك الفـــصل أو اخلاصـــة  ســـلمنا أ
 العلـم ال حيـد لعـرسه فأحـد مـا قيـل يف : وهذا كام قيل,األقرب واحلد إنام هو باجلنس األقرب والفصل

وجـه العـرس عــدم اإلحاطـة بــاجلنس األقـرب فإنــا نعلـم أن الـسواد لــون ومعنـى واملعنويــة جنـسه األبعــد 
ـــه معنـــى واجلـــنس الـــذي نـــسبته إليـــه نـــسبة اللونيـــة إىل  واللونيـــة جنـــسه األقـــرب وال نعلـــم يف العلـــم إال أ

  .السوادية غري معلوم
ُقلـــت( صده ظهـــر لـــك ضـــعف مـــا رد بـــه تلميـــذه  ال بـــد مـــن بـــسطه وإذا بـــسطناه وعلمنـــا قـــطَّالـــشيخ  رد :)ُ

ه يقـال لـشيخه ال عـرس يف تعريـف حقيقـة احلـج بـل فيـه يـرس  ألن الفقيـه العـارف ال بـد ;ومعنى كالمه أ
ا باملاهيــة الـرشعية وبـام نــصوا عليـه فيهـا مــن األركـان والـرشوط واللــوازم هلـا فـإذا حقــق ًأن يكـون عارفـ

 من وجوده وجودها ومن وجودهـا وجـوده مـع فقـد املـانع الفقيه ما يلزم ثبوته للامهية الرشعية ويلزم
فــإن وجــد مــا ذكــر حكــم بــصحتها وإن عــدم حكــم بفــسادها وذلــك يتقــرر بــام ثبتــت فــصليته أو خاصــيته 
املميزة له وإذا تقرر احلكـم بالـصحة والفـساد مـن الفقيـه سـهل عليـه إدراك مـا يـصريه فـصال للامهيـة إن 

ه خارج  علمه أو خاصة هلا إن ه يعـرس ذلـك عـىل الفقيـه فقـول تلميـذه الـراد ثبت أ عنها فكيف يقول أ
 ألن قوله لوجود رشط أو عدمه نقول ذلـك الـرشط الـذي حكـم بـصحة املاهيـة ;عليه بام ذكر ال يظهر

بوجوده ال بد أن يكون له مدخل يف تقرر الصحة وإذا ثبت ذلك كان كاخلاصة للامهيـة فقولـه ال يلـزم 
= 
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 فــإن تعـذر الفـصل ثبتــت ;قـال احلكــم املـذكور بالـصحة يــستلزم أحـد أمـرينمـن احلكـم إدراك إلــخ بـل ي
اخلاصة وهو معنى الرشط الذي ترتبت عليـه الـصحة والـرشط إذا تقـرر فيـه مالزمتـه للمـرشوط طـردا 

ه فهم أن املراد باحلد احلد التام ولـيس ;وعكسا كان كاخلاصة أو خاصة قوله سلمنا إلخ فيه بحث  أل
 يعم التام والناقص بل والرسم وإطالق احلد عليه سائغ وإذا صح ذلك فال معنـى كذلك بل املراد ما

  .ملا استبعد يف ذلك واهللا سبحانه املوفق
ــه قــال ال يعــرفَّالــشيخ عــن َّالــشيخ ثــم نقــل  ــه رضوري للحكــم بوجــوده رضورة وتــصور ;ابــن هــارون أ  أل

ـه إنـام يـشرتططَّالـشيخ املحكوم عليـه رضورة رضوري وأجـاب   يف احلكـم تـصور املحكـوم عليـه  بأ
ـه قـال:ه رضوري قيـل; ألبوجه ما واملطلوب معرفة حقيقته وتقدم لنا أن القائل بأن العلم ال حيد  : أ

ال حيـــد وال يرســـم فنقـــول قـــول هـــذا القائـــل هنـــا كـــذلك وال ينـــايف ذلـــك معرفتـــه بوجـــه مـــا فلـــذا أجـــاب 
ه ما واملطلوب معرفـة حقيقتـه وملـا ذكـر سـيدي بقوله إنام يشرتط يف املحكوم عليه تصوره بوجَّالشيخ 

الفقيــه األيب هــذا الــرد تعقبــه بقولـــه تــصور املحكــوم عليــه بوجـــه مــا رشط يف احلكــم املطلــوب بالـــدليل 
 وهـــذا ممنـــوع فإنـــه ال يلــــزم يف ,اًوأمـــا مـــا علـــم ثبوتـــه رضورة فــــال بـــد أن يكـــون املحكـــوم عليـــه رضوريــــ

 رضوريـا وتأمـل ابـن احلاجـب والفخـر يف قـوهلم العلـم ال ا أن يكـون التـصورًالتصديق إذا كان رضوري
ان يف بحــثهام ابــن هــارون وابــن عبــد َّالــشيخحيــد إمــا لعــرسه وإمــا لــرضورته ومهــا قــوالن وعلــيهام جــرى 

  .السالم رمحهام اهللا تعاىل
ــه عبــادة يلزمهــا الوقــوف بعرفــة ليلــة عــارش ذي احلجــة( قــال ويمكــن رســمه :َّالــشيخثــم إن  دة فقولــه عبــا) بأ

ا يلزمهــــا ذلــــك وال ; ألهنـــجـــنس تــــدخل فيـــه الــــصالة وغريهـــا قولــــه يلزمهــــا الوقـــوف بعرفــــة خاصـــة هلــــا
  .الرسم الصحيح من ذلك والفاسد منهيفارقها فتمتاز عن كل عبادة رشعية بذلك ويشمل 

  وحيــصل,بقولــه عبــادة ومل يقــل قربــة كــام قــال يف الــصالة والقربــة أخــرصَّالــشيخ  ألي يشء عــرب :)فــإن قلــت(
  .قصده منها

ُقلت(  ويمكـن أن , تقدمت اإلشارة إليه يف حد قبـل هـذا ومل تظهـر قـوة جـواب والعبـادة تـشمل القربـات كلهـا:)ُ
 وهـــي التقـــرب ,يف الـــصالة أشـــار فيهـــا إىل حكمتهـــا] 19: العلـــق [﴾ È Ç Æ﴿يقـــال ملـــا قـــال تعـــاىل 

يكـون العبــد أقـرب مــا  «:غ  ألن اهللا خـص بــه الـصالة لــرشفها ولقـول النبــي ;طَّالــشيخ فالحـظ ذلـك 
فـــصارت العبـــادة كأهنـــا أعـــم والقربـــة كأهنـــا أخـــص عبـــادة فـــأتى فيهـــا بـــأخص جـــنس » مـــن ربـــه وهـــو ســـاجد

بعـــد ذكـــر الـــصالة ] 77: احلـــج [﴾  k j﴿ولـــذلك خـــص الـــصالة بالقربـــة ال يقـــال قـــد قـــال تعـــاىل 
  . املراد تقربوا لربكم كام قررناها نقول; ألوالسجود

   . ألي يشء:)فإن قلت(
  .دها قربة فعلية وهنا مل يقيد ذلك يف رسم الصالة أو حطَّالشيخ قال 

ُقلــت(  ألن أركــان الــصالة اخلارجيــة احلــسية كلهــا ; ألن أركانــه كلهــا ليــست كأركــان الــصالة; ذلــك ظــاهر:)ُ
 ألن فيه أركانا فعليـة كـالطواف والوقـوف والـسعي وفيـه ركـن لـيس فعليـا ;أفعال حمسوسة واحلج أعم

  .يرية توجب عدما ملا منع فيه كاإلحرام فلذلك أطلق العبادة هنا وقيد القربة هناكبل صفة تقد
= 
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  .سليم ومل يأت بغريمها من األجزاء ألي يشء أتى يف الصالة باإلحرام والت:)فإن قلت(
ُقلـــت(  وال توجـــد يف غريهـــا وتنعقـــد الـــصالة بـــاألول وتنحـــل بالثـــاين ملـــا , ألن جممـــوعهام خـــاص بالـــصالة:)ُ

 وذلــك كــاف يف ,يف الــصالة خاصــيتها ومــا تنعقــد بــه وتتقــرر الــصالة بوجــودهَّالــشيخ حلــديث فــذكر اوقــع يف 
ــه معظــم احلــج لقــول النبــي    :غالتعريــف وذكــر يف احلــج الزمــه اخلــاص بــه الــذي يمتــاز بــسببه عــن غــريه وأل

  .فكان ذلك تعريفا له منه باخلاصية» احلج عرفة«
وقـال عبـادة ذات وقـوف بعرفـة إلـخ وحيـصل القـصد منـه كـام  ط فإن صح ذلك فهال اخترص :)فإن قلت(

  .ل القصد يف الصالة بقوله ذات إلخحص
ُقلـــــت(  لعلـــــه رأى أن قولـــــه يلزمهـــــا أرصح يف الركنيـــــة مـــــن قولـــــه ذات وقـــــوف وإن صـــــح أن ذات بمعنـــــى :)ُ

ـــه لـــو عـــرب ;صـــاحب والـــصحبة تقتـــيض املالزمـــة لكـــن ذلـــك أقـــوى يف الداللـــة وخـــص ذلـــك بـــاحلج  أل
 ألهنــام يــصحبهام وقــوف فــريد عــدم ;قــوف فقــد يــرد عليــه الــنقض بــصالة اجلمــع بعرفــة واخلطبــةبــذات و

 ألن قولـه يلزمهـا يقتـيض لزومـا للعبـادة املـذكورة ولـزوم ;الطرد عىل رسمه فعدل عن ذلك إىل مـا ذكـر
  .الوقوف ليس لذات اخلطبة وال الصالة فتأمله

 واقتـرص عـىل مـا ذكـر مـن اخلاصـة واحلـج قـد قـرر فيـه ,اًا واحدً ما رس كونه عرف الصالة تعريف:)فإن قلت(
  .اًتعريفني وذكر يف الثاين مجيع لوازمه رشع

ُقلــت(  أن يبــني يــرسه بحــدين برســم تــام أو بحــد : يمكــن اجلــواب أن يقــال ملــا ذكــر مــا ذكــر مــن عــرسه أراد:)ُ
عــد الــرشيعة ال يــصعب عليــه ذلــك ويمكــن رســمه  عنــده أو حــده عــىل مــا فيــه وأن الفقيــه العــارف بقوا

  .نكيت عىل من عرس عليه واهللا أعلمففي ذلك نوع من الت
  .»احلج عرفة «:غ هال قال عبادة يلزمها الوقوف بعرفة ويكتفى بذلك لقول النبي :)فإن قلت(
ُقلت(   .ال يف زمن الوقوف تعرض ملا يفرسه ملا كان احلديث فيه نوع إمج:)ُ
قـال بعـد يف نحـر وذلـك مفيـد للتفـسري وأخـرص ممـا فـرس بـه كـام  هال اقترص عـىل قولـه ليلـة يـوم ال:)فإن قلت(

  .الطواف بعد يوم النحر
ُقلــت(  لعلــه رآه أبــني لــئال يتــوهم الليلــة اآلتيــة مــن يــوم النحــر ال يقــال أن هــذا يــرد فــيام ذكــر مــن الطــواف :)ُ

  .لظهور عدم وروده واهللا أعلم
عا بعــد فجــر يــوم النحــر والــسعي بــني  وحــده بزيــادة وطــواف ذي طهــر أخــص بالبيــت عــن يــساره ســب:قولــه

 ويمكـن طالصفا واملروة ومنها إليهـا سـبعا بعـد طـواف كـذلك ال بقيـد وقتـه بـإحرام يف اجلميـع قولـه 
حــده فظــاهره أن األول رســمي والثــاين حــدي وال فــرق إال أن األول باخلاصــة والثــاين بالــذايت وكيــف 

ــت عــن , وقــد قــدمنا إشــكاله, هبـا ويقــع التعريــف,يمكـن التوصــل إىل األجــزاء الذاتيــة هنــا  ومــا فيــه ورأ
ه نقل عن  ه قال هذا فيـه تـسامح يف إطـالق احلـد هنـا وهـذا صـحيح وممـا يـدل َّالشيخ بعض تالمذته أ أ

ــه قــال  ويمكــن حــده بزيــادة إلــخ فهــذا تــرصيح بــأن األول رســمي وأضــاف إليــه مــا يــصريه :عــىل ذلــك أ
ـــه قـــالرســـام شـــبيها باحلـــد بزيـــادة خـــواص املاهيـــة كلهـــا  يمكـــن رســـمه رســـام تامـــا بـــاألول ورســـام : فكأ

ـ وهـذا يـرد فيـه بحـث ال خيفـى,بالثاين بزيادة هذه اخلواص فيه الالزمة له املطلوبة رشعـا ه قـد ذكـر ; أل
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ــه قــال ,أجــزاء احلــد وذاتيتــه فكيــف يــصح مــا ذكــر  وقــد يقــال بــأن الرســم أطلقــه عــىل احلــد النــاقص فكأ
 األول ذكــر فيــه بعــض ذاتياتــه الــرشعية والثــاين ; ألن تامــا بالثــاينيمكــن حــده حــدا ناقــصا بــاألول وحــدا

اســتويف فيــه ذلــك وربــام أجــاب بعــضهم عــن هــذا فقــال إن لــزوم األجــزاء للامهيــة خاصــة هلــا فلــيس ثــم 
ــذايت ووقــع هنــا للــشيخ اإلمــام املــشذايل كــالم قــال ال خفــاء أن لــزوم الوقــوف بعرفــة ذايت للحــج ه ; أل

 بـأن اللـزوم املـذكور :ه ال يؤتى يف الرسم بالذاتيات كلها, وإن قيـل; ألرسامركن فال يصح أن يكون 
ه مركب من الذايت رضورة;خارجي فيلزم عدم صحة احلد   . أل

ـه ذكـر فيـه : قوله ه حيد بزيادة ما ذكر فيـضاف الثـاين إىل األول وأجـاب بـأن قـال إنـا نلتـزم صـحة الرسـم وأ أ
وقوف ذايت ممنوع إنـام الـذايت فعـل الوقـوف فـانظره مـع مـا ذكرنـا اجلنس البعيد واخلاصة وقولكم ذي ال

نــوغي قبلــه واهللا ســبحانه املوفــق قولــه ــه قــصد :ومثــل هــذا واقــع للوا  وطــواف ذي طهــر أخــص يظهــر أ
ا كام تقدم إال أن يقال ملـا قـال بـإحرام يف اجلميـع عـىل ًا أو فاسدًاحلد للحج الرشعي سواء كان صحيح

 وهـــذا هـــو الـــركن الثـــاين مـــن أجـــزاء احلـــج , مـــراده املاهيـــة الـــصحيحة مـــن ذلـــكمـــا ســـيأيت ربـــام يفهـــم أن
وقوله ذي طهر أخص أشار به إىل أن الطائف ال بد أن يكون كاملصيل فال تقبل منه صالة بغـري طهـور 

 فإنـه يلـزم مـن ثبـوت رفـع احلـدث األصـغر وجـود الطهـارة ,والطهر األخص هو رفـع احلـدث األصـغر
ـه لـو ; ذي طهـر أخـص:وجود الكـربى ثبـوت رفـع احلـدث األصـغر فلـذا قيـلالكربى وال يلزم من   أل

 وقد أحدث حدثا أصغر فيلزم أن يـصح ,قال ذي طهر فقط لصدق يف الطهارة الكربى إذا كان عليها
ضاا وً وليس كذلك رشع,الطواف له ا يف ً وهـي ليـست رشطـ, لو أطلق الطهر دخلـت طهـارة اخلبـثًأ

 وقد فرسه تلميـذه ,وطهارة احلدث رشط يف الصحة هذا أقرب ما يفرس بهصحة الطواف بل يف كامله 
ويعنــي بطهــر أخــص أن االغتــساالت يف احلــج ال تكفــي إال أن يقــصد بــه  (: بقولــه:ســيدي الفقيــه األيب

, وهــذا فيــه نظــر فــإن االغتــساالت إنــام هــي مــن ســنن احلــج فــال يــصح ذكرهــا يف )ذلــك الــذي اغتــسل لــه
  . اغتسال اإلحرام سنة ومل يقصد ذلك وإنام ذكر رشط الطوافن; ألخاصيته الالزمة له

 حــد املاهيــة الــرشعية أعــم مــن صــحيحها أو فاســدها فــام بالــه اشــرتط يف :َّالــشيخ قــد قلــتم بــأن :)فــإن قلــت(
  .إحرام وسالم ومل يقل لذي طهر أخصالطواف رشط صحته وقال يف الصالة ذات 

ُقلت( ود يف احلـد وكـان فيهـا مـا هـو جـيل كـالوقوف بعرفـة يف وقتـه وذكـر  إىل مجـع أجـزاء املحـد: ملا احتـاج:)ُ
الطواف احتاج إىل بيانه بام صريه الشارع ركنا يف احلج وأمر به فذكر صـفة الطـواف الـرشعي التـي أمـر 

  .اهللا هبا وهي التي وقع التعريف هبا وفيه بحث
  .ذلك مشهوربالبيت أخرج به الطواف بغري البيت والبيت الكعبة علم عىل : وقوله

وقولــه عــن يــساره بيــان لــصفة صــحة الطــواف الــرشعي ونــصب ســبعا عــىل املــصدر كقولــك رضبتــه عــرشين 
هـو طـواف رضبة وبعد فجر يوم النحر أخرج به طواف القدوم وبني به إن ذايت احلج من الطواف إنـام 

  .اإلفاضة لقوله ثم أفيضوا
 الــصحة صــحيح وأمــا ترتيــب كــون البيــت عــن  مــا أرشت إليــه مــن طهــارة احلــدث أهنــا رشط يف:)فــإن قلــت(

  .اليسار فهل هو رشط يف صحة الطواف
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ُقلت( ت بخـط بعـض تالمـذة :)ُ عـن شـيخه َّالـشيخ  نعم ذلك رشط يف صحته عىل الصحيح من القول ورأ
ه قال يتخـرج إذا طـاف منكوسـا عـىل تـارك الـسنن متعمـد ـه رشط يف َّالـشيخ  والـذي رصح بـه ,اًأ بعـد أ

  .صحة الطواف
ه بعــضهم عــىل تنكــيس الوضــوء:قيــل ــه قــالَّالــشيخ  ونقــل عــن , وأجــرا  التنكــيس يف العبــادة أمــا يف ترتيــب :أ

 كـــان يف مثـــل تقـــديم ســـجودها عـــىل , فـــإن وأمـــا يف تنكـــيس الـــصالة,الوضـــوء ففـــي ذلـــك مـــا هـــو معلـــوم
ءتـــه يف الـــركعتني األ وليـــني ركوعهـــا فـــذلك يبطلهـــا باتفـــاق وإن كـــان يف تنكـــيس صـــفة األقـــوال مثـــل قرا

 وهــو , ببطالهنــا: وقيــل, الــصالة صــحيحة: فقيــل,اًباحلمــد فقــط ويف األخريتــني باحلمــد وســورة متعمــد
 ودليــل املــشهور مــا ذكــروه يف بــاب اجلمعــة أن اإلمــام إذا مــر بقريــة صــغرية ال جتمــع فيهــا :املــشهور قــال

ـه فرضـه ركعتـان وصـىل ركعتـني وأتـى بنيـة اجلم, فإناجلمعة  وهـي جتـزئ عـن ,عـةه يعيد ويعيدون مـع أ
ته عنه فتأمله ويرد فيـه ً ومسألة الطائف بالبيت منكوس,الظهر ثم قال ا أشد من هذا كله هذا الذي رأ

 كيـــف يـــصح لـــه الـــدليل مـــن مـــسألة اإلمـــام املـــصيل :َّالـــشيخ وتأمـــل كـــالم ,مـــا قـــدمناه يف طهـــارة احلـــدث
ا ً االســـتدالل تـــرك الـــسنة متعمـــدا والتنكـــيس مل يوجـــد وقـــصده يفً فيهـــا تـــرك الـــسنة متعمـــد, فـــإنبالقريـــة

  . يوجب اإلعادة فيام يظهر ويفهم واهللا أعلم
ـــضاثـــم إنـــه رســـمه . وهـــذا هـــو الـــركن الـــذايت الثالـــث) طـــواف(معطـــوف عـــىل ) وســـعي: (وقولـــه  كـــام رســـم ًأ

ه غري معلوم للسامع فبينه بخواصه فقال من الصفا للمروة وهـذا الرتيـب واجـب وغـريه ;الطواف  أل
ــــضا مــــن املــــروة إىل الــــصفا ســــبعا نــــصب عــــىل املــــصدر :أي ;لغــــو ومنهــــا  ثــــم أشــــار إىل رشط الــــسعي ,ًأ

 وهــو , مثــل الطــواف املــذكور بــصفته: أي; وهــو كونــه بعــد طــواف كــذلك, وهــو رشط صــحته,الــذايت
  .طواف ذي طهر أخص إلخ

ــام يــشرتط فيــه حــ) ال يقيــد وقتــه: (وقولــه صول أخــرج بــه خــصوص طــواف اإلفاضــة املــذكور وإن الــسعي أ
فــ,طــواف قبلــه صــحيح رشعــي كــام تقــدم ال خــصوص طــواف اإلفاضــة ا ً وال يــشرتط فيــه أن يكــون طوا

َّا عــىل مــا ذكــر يف املدونــةًواجبــ ــه ال يتعــني يف وقــت الــسع: وقــال تلميــذه,َ ي أن يكــون هــو وقــت  معنــاه أ
  .الطواف فتأمله

ئهــا  عبــادة مــصحوبة بـإ:أي; بــإحرام يف اجلميـع صــفة للعبــادة املـذكورة :قولـه حرام يف مجيــع مــا ذكـر مــن أجزا
فهـــــا وال يف ســـــعيها  وأن اإلحـــــرام , وفيـــــه إشـــــارة إىل أن احلـــــج عبـــــادة جمتمعـــــة,ال يف وقوفهـــــا وال يف طوا

فــ;مــصحوب بكــل منهــا ــه لــو مل يــزد هــذه الزيــادة لكــان مــن طــاف بالبيــت طوا ا ثــم ًا رشعيــًا صــحيحً أل
  .صح ذلك وكذلك يف غريه وال ي, احلجا منًأحرم بعده أن يكون ذلك الطواف جزء

  .لصالة ذات إحرام وسالم يف اجلميع وألي يشء مل يقل كذلك يف ا:)فإن قلت(
ُقلــت( َّلنيــة  ولــذا قــال عــز الــدين إذا فــرق ا, الفــارق مــا أشــار إليــه أن احلــج عبــادات والــصالة عبــادة واحــدة:)ُ

ئها ال يصح ذلك فيها   .قول بهاحدة بخالف الوضوء عىل ال ألهنا عبادة و;عىل أجزا
 ومل , حــسن جــدا ويــرد عليــه ســؤال يف كونــه ذكــر يف التفــسري للمحــدود اإلحــرام:َّالــشيخ كــالم :)فــإن قلــت(

      أن ) فــــاجلواب (لــــسامع عــــىل إهبــــام يف مقــــام اإلفهــــاميبينــــه كــــام بــــني مــــا أهبــــم مــــن أجــــزاء احلــــج فأحــــال ا
= 

123



 

 

124

124

يف فـــوره وتراخيـــه مـــا مل خيـــف فوتـــه قـــوال العـــراقيني وابـــن حمـــرز مـــع , وووجوبـــه مـــرة
ْبن رشدفتوى او َسحنوناملغاربة, وابن العريب وابن خويز منداد و  وأخذه اللخمي مـن ,ُ

  .ال خيرج له معتدة وفاة: قول مالك
ْبـــن رشـــدوا ْبـــن رشـــدا, ويـــؤخر إلذن األبـــوين عـــامني: معـــه مـــن روايـــة ابـــن نـــافع ُ مـــن  ُ

, ال ختـرج زوجتـه بخروجهـا لـه ولعلـه يـؤخر سـنة: ال يعجل حتنيـث حـالف: سامع أشهب
ْبـــن رشـــديطـــول للـــستني, فحـــد اًال تـــسقط شـــهادة تاركـــه اختيـــارا حتـــى : َســـحنونقـــول و ُ 

  .تأخريه هبا
ُقلت ً أخذه من املعتدة ضعيف; لوجوب العدة فورا إمجاعا وتقدمه:ُ ً.  

إذا بلــــغ الغــــالم فلــــه أن : ورد ابــــن بــــشري الثــــاين بوجــــوب طــــوع األبــــوين, يــــرد بقوهلــــا
سفر االبن البالغ بزوجتـه ولـو إىل العـراق وتـرك أبيـه : سامع القرينني, ويذهب حيث شاء

ًخا كبــريا عــاجزا عــن نــزع الــشوكة مــن رجلــه جــائز, فقبلــه اشــي ً ْبــن رشــدً محلــه ابــن حمــرز , وُ
رده ابـــن عبـــد الـــسالم بـــأن متعـــني , وًعـــىل عـــدم احلكـــم بـــه ال عـــىل عـــدم وجوبـــه بعيـــد جـــدا

  .ًالوجوب يبطلها كصالة أخر وقتها; يرد بأن البحث يف مؤخر ال يكون قضاء إمجاعا
َّن القصارم مستطيعه قضاء أو أداء قوال ابوعىل فوره يف كونه بعد أول عا   .وغريه ُ

 =                                     
وأقـوال واستـشكل فهمـه عـز  من حسن إدراكه وبالغـة فهمـه ملـا كـان اإلحـرام فيـه أشـكال طَّالشيخ 

ا مـن هـذا وحققـه وعلـم أن تأليفـه إنـام ًالدين وغريه احتاج إىل تعريـف لـه مـستقل فيـه طـول وذكـره قريبـ
 :هــو ملــن صــلحت جودتــه ومــشاركته وطالعــه فاتكــل عــىل مــا بينــه لكثــرة طولــه فتأملــه وأفهــم مقــصده

  .ونفع به
أركانـه ورشوطـه ذلـك فهـال اشـرتط يف الوقـوف  من أجزاء احلج وطَّالشيخ  إذا صح ما ذكر :)فإن قلت(

 ذكــر  عرفــة مــن احلــرم وعرفــة مــن احلــل فهــال زاد ذلــك يف هــذا الــركن كــام, فــإنبعرفــة أن ال يقــف بعرفــة
  .الرتتيب يف الطول وغري ذلك

ُقلــت(  واهللا أعلــم , وفيــه بحــث, لعلــه اتكــل عــىل رســم الوقــوف الركنــي ملــا يــأيت لــه كــام أشــار إىل اإلحــرام:)ُ
  .بقصده
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  ]باب فيما جيب احلج به وما يصح به[
  .)1(واحلرية, واالستطاعة, واإلسالم كالفروعوجيب بالتكليف, 

  ]باب االستطاعة يف احلج[
ً أو زادا وراحلة قـوال املـشهور وابـن حبيـب مـع قدر الوصول )2(ويف كون استطاعته

  .ونَسحنابن أيب سلمة و
عىل األول يف كون قدرة غري معتـاد مـيش عليـه اسـتطاعة , ويريد لبعيد الدار: َّالشيخ

مـــــن : صـــــوب عبـــــد احلـــــق قـــــول بعـــــض العلـــــامء, وقـــــوال اللخمـــــي والبـــــاجي مـــــع القـــــايض
االســـتطاعة وجـــود املـــاء يف كـــل منهـــل وقـــدرة ســـائل باحلـــرض عـــىل ســـؤال كفايتـــه بالـــسفر, 

  .وأعمى عىل وصوله بقائد استطاعة
  .ًب عىل فقري غري سائل باحلرض قادرا عىل سؤال كفايته بالسفروال جي

ْبن رشدا   .وابن القاسم َعبد احلكميف إباحته له وكراهته روايتا ابن , وًاتفاقا: ُ
ُقلت : َعبـد احلكـم إليه يرجع قـول اللخمـي اختلـف فـيمن خيـرج يـسأل; فـروى ابـن :ُ
ـــــضا, وال بـــــأس بـــــه . خروجـــــه حلـــــج أو غـــــزو يـــــسألال أرى ملـــــن ال جيـــــد مـــــا ينفـــــق : ًقـــــال أ

                                     
أخــرج هبــا ) واحلريــة(أخــرج بــه غــري املكلــف مــن جمنــون ومــا شــاهبه ) بــالتكليف: (قولــه: َّالرصــاع قــال )1(

  .أخرج به الكافر) واإلسالم(تطيع أخرج هبا غري املس) واالستطاعة(العبد 
  . هذه رشوط وجوب أو رشوط صحة:)فإن قلت(
ُقلت( ب ورشوط الـصحة ومـا فـرق بـه بيـنهام  رشوط وجوب ويـأيت مـا تقـدم يف الـصيام يف رشوط الوجـو:)ُ

 ومـــن العبـــد وال ,بعـــد يف رشوط الـــصحة ويـــصح باإلســـالم والعقـــل فيـــصح مـــن الـــصبيَّالـــشيخ وقـــال 
  .ة الصيام يف قوله رشوط وجوب وصحةجيزئ عنهام وتأمل ألي يشء عدل عن عبار

 مــــن رشوط  وإذا حــــج ال جيزئــــه ذلــــك واجلمعــــة, احلريــــة رشط يف وجــــوب احلــــج عــــىل العبــــد:)فــــإن قلــــت(
  .أجزأته عن ظهره فام الفرق بينهاموجوهبا احلرية وإذا صالها 

ُقلـــت( َّن القـــصار اجلمعـــة اختلـــف يف خطابـــه هبـــا عـــىل قـــولني فقـــال ابـــ:)ُ  وإنـــام , وهـــو خماطـــب هبـــا يف األصـــل,ُ
 وعـىل هـذا : إنـه غـري خماطـب هبـا كـام قيـل يف احلـج: وقيـل,سقطت حلق السيد فعىل هذا فالفرق حاصل

  . اجلمعة بدل عن الظهر واحلج ليس له بدل واهللا أعلم; ألننام أجزأته يف اجلمعة عن الظهر إ:فقيل
  . وزاد وراحلة: وقيل,قدرة الوصول عىل املشهور: االستطاعة: َّالرصاع قال )2(
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نقــــل ابــــن شــــاس ســــقوطه عــــن معتــــاد , و فــــيمن كــــان يف مقامــــه ال يــــسأل:يريــــد: اللخمــــي
  .ًالسؤال ظانا وجوده من يعطيه ال أعرفه

  .جيب بيعه قرية ال يملك غريها حلجه وترك ولده للصدقة: وسمعه حييى
ْبـــن رشـــدا اع مـــن ال يعتـــرب ضـــياعه أو ضـــي: نقـــل ابـــن احلاجـــب, وإن أمـــن ضـــيعتهم: ُ
  .يقدم عىل نكاح العزب: بن القاسمسمع ا, وال أعرفه يقوت
ْبن رشدا   .إن نكح أثم ومىض, وإن خاف العنت أخره: ُ

ًينبغــي للعــزب يفيــد مــاال حجــه بــه قبــل زواجــه بــه وهــو أوىل مــن قــضاء ديــن : وفيهــا
  .أبيه

  .ألن احلج عندنا عىل الفور: الصقيل
ُقلــــت صحة تقــــديم منــــدوب عــــىل آخــــر, وإن أراد  إن أراد تعليلــــه بــــالفور فــــال يــــتم لــــ:ُ

  .أوىل من قضاء دين أبيه: قوله, ويف الندب" ينبغي"أخذه منه فأبعد لظهور 
ْبــن رشــدويف وجوبــه بــام إن حــج بــه طلــق بفقــده النفقــة قــوالن; لتخــريج ا عــىل فــوره  ُ

  .وتراخيه
  .وال تعترب نفقة رجوعه إال إن بقي ضاع فيعترب ألقرب مكان معيشته: اللخمي

. مــن عليــه ديــن لــيس عنــده قــضاؤه ال بــأس أن حيــج:  روى ابــن نــافع وحممــد:َّلــشيخا
. إن كــــان لــــه وفــــاء أو يرجــــو قــــضاءه فــــال بــــأس أن حيــــج: روى حممــــد, وويغــــزو: َســــحنون

  .معناه إن مل يكن معه غري قدر دينه فليس له أن حيج إال أن يقضيه أو يتسع وجده: حممد
  ]باب يف مسقط وجوب احلج[

. أو ما بمجحف أو ما ال حد له وبام ال جيحف قوال املتأخرين نفس ويسقط بطلب
  . يسقط بغرم اليسريال: اللخمي
  .وظاهر قول القايض وال بكثري ال جيحف: قال

  :والبحر اآلمن مع أداء فرض الصالة كالرب وإال سقط
يف كونـــه مـــع , وروى ابـــن القاســـم كراهتـــه لغـــري أهـــل اجلـــزر: عـــن املجموعـــة َّالـــشيخ

ً جالـسا والـسجود عـىل ظهـر أخيـه مـسقطا أو ال? سـامع أشـهب, وختـريج اللخمـي الصالة ً
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. عــىل قــول أشــهب بــصحة مجعــة مــن ســجد عــىل ظهــر أخيــه وإباحــة ســفر جتــر ينقــل للتــيمم
يـــرتجح الـــرب املوصـــل مـــن عامـــه عـــىل البحـــر املبـــاح املوصـــل مـــن عـــام آخـــر عـــىل : اللخمـــي

  .الرتاخي, ويتعني عىل الفور وإن تساويا تساويا
ويف كون املرأة فيه كالرجل وسقوطه عنها به قـوال اللخمـي وسـامع ابـن القاسـم مـع 

  .روايته يف املجموعة
ْبن رشدا   . قيل يسقط به عن الرجل وهو ضعيف: ُ

  ]باب شروط احلج على املرأة[
  :واملعروف رشطه عىل املرأة بصحبة زوج أو حمرم

  .مجاعة النساء كاملحرم: املوطأ
: ال ختـــرج مـــع رطـــل دونـــه أحـــسن مـــن قـــول مالـــك: َد احلكـــمعبـــقـــول ابـــن : اللخمـــي

  .خترج مع رجال أو نساء ال بأس هبم
ْبن رشدوروى ا   .مجاعة الناس كاملحرم: ُ
  .من ليس هلا ويل خترج مع من تثق به من الرجال والنساء: وفيها
  .ال يعترب يف كبري القوافل وعامر الطرق املأمونة: الباجي
ً وإن مل جتـــد حمرمـــا ,ا أن ختـــرج للفـــرض بـــال إذن الـــزوجروى ابـــن حبيـــب هلـــ: َّالـــشيخ

  .والبد يف التطوع من إذنه واملحرم
  .وسمع القرينان ال خترج مع ختنها دون مجاعة الناس

ْبن رشدا   . مع ربيب أو محو حلداثة حرمتهامكسامع ابن القاسم كراهة سفرها: ُ
  .كراهته مع ربيبها لعداوهتا الربيب وقلة شفقته: الباجي
 إن كانـت غـري جـسيمة أو رائعـة :ثالثهـا كون مـشيها مـن بعـد كالرجـل أو عـورة, ويف

روايــة حممــد واللخمــي ورد ابــن حمــرز , ونــذر املــيش علــيهام ســواء: للخمــي عــن قولــه فيهــا
  .األولني للثالث

ُقلت   . أخذ اللخمي منها خالف رواية حممد هو مناقضتها:ُ
يف إكاملــه : لواجــب علــيهام ســواء; أيهبــا, ويــردان بــأن معناهــا املــيش ا: ابــن الكاتــب
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متعلــــق » علــــيهام«والعــــود لتالفيــــه وغــــري ذلــــك, ال أن مــــشيهام ســــواء يف الوجــــوب, فلفــــظ 
  .»سواء«ال بـ» نذر«بـ

احلـــج عـــىل اإلبـــل والـــدواب ملـــن قـــدر أحـــب إيل مـــن املـــيش كـــام : روى حممـــد: َّالـــشيخ
  . واختار اللخمي عكسه,غفعل 

ميــز والعبــد, وال جيــزئهام إن بلــغ أو عتــق بعــد ويــصح باإلســالم والعقــل كالــصبي امل
مـه شـك ابـن عبـد الـسالم يف جـواز حتليــل , وللـسيد حتليـل ذي رق أحـرم بغـري إذنــه, وإحرا

لو عتق أو بلـغ : قول أشهب َّالشيخالصغري والكبري السفيه وليه قصور; لقبول الصقيل و
م إحــرام املــوىل عليــه ســامع ابــن القاســ, وعقــب حتليلــه ســيده أو وليــه فــأحرم لفرضــه أجــزأه

ْبن رشد, وتعليله اَّالشيخسفه ال يمىض وقبله  ه قبل أشهر احلج وميقاته بعيد ُ   .بأ
مــــه يمنـــــع حتليلـــــه منـــــه يف صــــحة منعـــــه منـــــه قبلـــــه روايـــــة , ووإذن رب ذي رق يف إحرا

ه حق وجب له مر يف االعتكاف: اللخمي وقوله   .ومتسكه بأ
ْبـن وهـبي مع رواية اويف صحته لغري املميز قوالن هلا, وللخم حيـج بـابن أربـع ال : َ

برضـــيع, ويف املجنـــون قـــوالن هلـــا, ولتخـــريج اللخمـــي عـــىل الـــصبي, وقـــول البـــاجي عـــدم 
العقل يمنع صحته خالف النص, ونقله ابن عبـد الـسالم عـن بعـض شـارحي املوطـأ مـن 

لبـــي عــىل صـــحته حيــرم عـــنهام ولــيهام بتجريـــدمها ناويــه وال ي, واملتــأخرين تعميــة أو قـــصور
يف كتــاب , وعــنهام, وجيــرد املنــاهز مــن ميقاتــه ومــن ال ينتهــي كــابن ثــامين ســنني قــرب احلــرم

  .ال بأس أن يرتك عليه مثل القالدة والسوارين: حممد
ال بــأس أن حيــرم بأصــاغر الــذكور يف أرجلهــم اخلالخــل وعلــيهم األســورة, : وفيهــا

  .وكره مالك حتليتهم بالذهب
لـــبس الفـــضة ذكـــور البـــالغني , وًذلـــك ذهبـــا أو فـــضةظـــاهره إباحـــة لبـــسهم : التونـــيس

خفف الناس هلم لبس احلرير, واألشبه , وحرام إال اخلاتم والسيف, ويف املنطقة خالف
ينـــزع : تكليـــف الـــويل مـــنعهم ذلـــك, وإباحـــة شـــغل الـــسوار واخللخـــال حملـــه خـــالف قولـــه

  .الكبري يف إحرامه ما بعنقه من كتب
أكــره احلريــر هلــم : لتحــريم; لقولــه بعــد ذلــككراهــة حــيل الــذهب هلــم عــىل ا: عيــاض

  .كالرجال
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لـو ســئل عـن جـواز لبــسهم ملـنعهم; كــذكر , ووختفيفـه ذلــك إنـام هـو يف اإلحــرام: قـال
  .اآلنية يف كتب الرصف

ُقلت ْبن رشد ظاهر كالم ا:ُ   .عىل باهبا محل الكراهة هلم ُ
  .وفضل نفقة الصبي عىل وليه إن مل خيف ضياعه

 إن خيــف ضــياعه; لنقــل :ثالثهــا صــيده كجنايــة أو عــىل وليــه, ويف كــون فديتــه وجــزاء
ْبــن وهــبعــن حممــد عــن روايــة ا َّالــشيخحممــد والتونــيس عــن ثالــث حجهــا, و يف الكــايف , وَ

  .عزو األول لبعض أصحاب مالك والثاين لألشهر عن مالك
مـه جنايـة إن كـان خيـف ضـياعه : التونيس واللخمي وجزاء صيده بـاحلرم دون إحرا

إن واجـر صـحيح مـن حيـج عنـه : ألشـهب, ومرجو صـحته  وليه, وال يصح عنوإال فعىل
  .لزم للخالف
  .ًال يصح عن قادر اتفاقا, ونحوه للخمي: ابن بشري

  .من ال يرجى ثبوته عىل راحلة: واملعضوب
 البنـــه, للخمـــي مـــع أشـــهب وأحـــد :ثالثهـــاكـــالزمن واهلـــرم يف إجازتـــه عنـــه, : البـــاجي

ْبن وهبصعب مع اقويل مالك, وثانيهام وأيب م   .وجيزئه: ًعن ابن حبيب قائال َّالشيخ, وَ
يكره استئجاره من حيج عنه, فإن فعل مىض, وال جيـب عـن ميـت رصورة : اجلالب

قــــول ابــــن , وال أعرفــــه ال يلــــزم عــــن رصورة عــــىل األصــــح: قــــول ابــــن احلاجــــب, ويف ثلثــــه
بــن هــارون عــن  حيتمــل الــصحة ال اللــزوم, ونقلــه ا.قيــل حيــج عنــه إن كــان رصورة: شــاس

ْبن وهبًفيه تطوعا ثالثة املعضوب, وللصقيل عن ا, وابن بشري وهم , يصح عن قريبـه: َ
  .الثالثةَّوصية فيه بو

يف قــــول القــــايض تــــصح الينابــــة يف نفلــــه دون فرضــــه نظــــر; ملنــــع مالــــك أن : أبــــو عمــــر
روى حممد فيمن أوصـت بـه إن وسـعه ثلثهـا , ويؤاجر له ذو رق, والنفل يصح منه كاحلر

  .وإال أعتق به; يعتق به وإن وسعه
كره : ابن حارث   .حيج: , وقالَسحنونأ

, تنفــذ وصــيته بــه وال يفعــل دوهنــا ويتــصدق عنــه مــن أراده أو يعتــق أو هيــدي: وفيهــا
إن أوىص بمـــيش حنـــث فيـــه, , والـــرصورة بـــه مـــن رأس مالـــهَّوصـــية للقـــرايف نفـــذ أشـــهب و
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ْبــن رشــدوا َسحنونكــراء والنفقــة لــ هيــدي عنــه بقــدر ال:ثالثهــاففــي نفــوذه أو هــديني,  عنهــا  ُ
  .َسحنونمع ابن القاسم وسامعه وسامع 

  .فيمن أوىص بام جيب عليه يف حنث ميش: ابن القاسم
ْبن رشدا وقول ابن كنانة ال تنفذ وصيته بحـج وال مـيش وهيـدي عنـه نفقـة ذلـك أو : ُ

  .يتصدق به هو قياس املذهب أن ليس من الرب حج أحد عن أحد
ْوهببن وروى ا   .كراهة إجارة املرء نفسه فيه َ

وال نقـض لـه بعـد عقـدها, والزم قيـاس القـايض جوازهـا : اللخمي عن ابن القاسـم
  .عىل الطوع به, وظاهرها نفيها

  .ًإجارة من حج أحب إيل, فإن استأجروا رصورة جهال أجزأ: وفيها
ُقلت د الـسبيل ًعـن ابـن القاسـم إن واجـروا جهـال رصورة ال جيـ َّالـشيخ مفهوم نقل :ُ

  .أجزأ خالف إطالقها
, ومـن وجـده ال ينبغـي أن ًال بأس بإجارة رصورة ال جيـد سـبيال: عن أشهب َّالشيخ

, وجتزئ املرأة عن الرجل   .يعان عىل ذلك فإن فعلوا أساءوا وأجزأ
ويف جــــواز اســــتئجار ذي الــــرق والــــصبي ومنعــــه نقــــال اللخمــــي, وعليــــه إن وقــــع يف 

ئه,    . وهلا وللخمي عن ابن القاسم,للجالب يف ذي الرق :ثالثهاإجزا
 إن مل جيتهـد يف :ثالثهاوعىل عدم اإلجزاء يف ضامن املستأجر ونفيه إن جهل احلكم, 

ء الــــرشيك الفاســــد ,ًكونــــه حــــرا لغــــري ابــــن القاســــم فيهــــا  وختــــريج اللخمــــي عــــىل لــــزوم رشا
  .رشيكه وابن القاسم فيها

ُقلــت ًوال مفــوت لــه رشعــا, بخــالف  يــرد التخــريج بــرضر املــستأجر لــه بتلــف مالــه :ُ
ء الفاســـد فـــيهام, والينابـــة بعـــوض معلـــوم بذاتـــه إجـــارة إن كـــان عـــن مطلـــق العمـــل,  الـــرشا

  .وجعل إن كان عن متامه, وبالغ إن كانت بقدر نفقته
ًاإلجــــارة أن يــــستأجره بكـــذا وكــــذا دينــــارا عـــىل أن حيــــج عــــن فـــالن لــــه مــــا زاد : وفيهـــا

نري فحـــج هبـــا عنـــه عـــىل أن علينـــا مـــا نقـــص عـــن خـــذ هـــذه الـــدنا: الـــبالغ, ووعليـــه مـــا نقـــص
الــبالغ, أو فحــج هبــا عنــه, والنــاس يعرفــون كيــف يأخــذون; إن أخــذوا عــىل الــبالغ فــبالغ, 

  .وإن أخذوا عىل أهنم قد ضمنوا احلج فقد ضمنوه
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ُقلت   . يريد بالضامن لزومه احلج بذلك العوض دون زيادة عليه وال رد منه:ُ
 الـــبالغ مـــا يـــصلحه ممـــا ال بـــد منـــه مـــن كعـــك وزيـــت ينفـــق يف: حممـــد عـــن ابـــن القاســـم

وخل وحلم مـرة بعـد أخـرى وشـبه ذلـك, والوطـاء واللحـاف والثيـاب, ويـرد فـضل ذلـك 
 وأحــب إلينــا أن يــؤاجر نفــسه ,والثيــاب وإنــا لنكرهــه, وهــذه واإلجــارة يف الكراهــة ســواء

ه إن مات قبل أن يبلغ كان ضامنًا لذلك   .بمسمى; أل
للــامل حياســب بــام ســار ويؤخــذ مــن تركتــه مــا بقــي, وهــذا أحــوط يريــد ضــامنًا : حممــد
ًال يؤاجر من ماله غريه إال أن يكون حجا مضمونا, ومن البالغ ً.  

  .وما لزم األجري من دم أو فدية فعليه إال خلطأ ذي بالغ ورضورة فعله فكنفقته
مــه رجــع ونفقــة رجعتــه علــيهم: وفيهــا  ورويــت ,لــو تلــف مــا قبــضه لنفقتــه قبــل إحرا

  .عن ابن حبيب والصقيل األوىل َّالشيخليه وهذه روى ع
عليهم إال أن يعقد عـىل نفقتـه مـن الثلـث فمـام بقـي, فـإن قـبض كلـه فعليـه, : اللخمي

  .فإن متادى فنفقته غري رجعته من حيث تلف عليه
تعقـب ابـن عبـد الـسالم , وويف لزوم احلج من بقية الثلث قوال أشهب وابن القاسـم

 يـــرد بـــأن التلـــف , اإلجـــارة منعقـــدة فـــال موجـــب لفـــسخهاذهابـــه بـــأناملـــذهب يف فـــسخها ب
موجــب فــوت نفقــة مــا بقــي وهــي عــرض وطعــام معينــان رضورة تعــني مــا مهــا بــه, وعــدم 
تعلقهــام بذمــة يوجــب الفــسخ كاســتحقاق أحــد ثــوبني معينــني اســتؤجر هبــام بعــد اســتهالك 

 بيـد مبتـاعهام بطعـام األجري أحدمها وعمله منابـه, وكاسـتحقاق أحـدمها بعـد فـوت اآلخـر
ًمعني أكل مبتاعه منابه, ولو تلف بعده ففي كون نفقة متاديه عىل مـستأجره مطلقـا, أو إن 

  .مل يكن للميت مال قوالن هلا مع ابن شبلون والقابيس وابن حبيب
  :وصد أجري مضمونه

مــه ومل يــشق بقــاؤه لقابــل لــزم, وإن شــق : اللخمــي إن صــد بعــدو أو مــرض قبــل إحرا
مــه أو فلــه فــسخ  إجارتــه وقــدر عملــه مــن أجــره, وإن كــان أحــرم فأقــام لقابــل وحــج بإحرا

بعــد حتللــه أجــزأ واســتحق أجــره, وإن مل يقــم حــط مــن أجــره قــدر مــا بقــي مــن مكــة لعرفــة 
  .وسائر املناسك

إن حــرص بمكــة بمــرض فحــل بعمــرة مل جيــزئ امليــت ولــه : التونــيس عــن ابــن حبيــب
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ة ينـــــسب عملــــه إن مـــــات قبلهــــا, وضـــــعفه  ألن املناســـــك تبــــع, ولوصـــــول مكــــ;كــــل أجــــره
  .اللخمي لبقاء عمل املناسك

  :ويف معينه طرق
مـه, وال يشء لـه يف عمـرة حتللـه : اللخمي له بقدر عمله ملحل حـرصه ولـو قبـل إحرا

  .ًوال بقائه حمرما لقابل
, ولــيس فــسخ ديــن يف ديــن: َّالــشيخ , ًإن حتــاكام حتاســبا, فــإن ســكتا وحــج قــابال أجــزأ

  .مل يعمال عليه; بعض أصحابه جيب خلفهإذا : إن قيلو
ْبــن رشــدا هــذا الــصواب إذ ال تتعــني الــسنة كإجــارة عــىل ســوق قلــة مــاء اليــوم إن مل : ُ

  .يسقها وجب خلفها بالغد
ال تــصح : تتعــني بــه وهــو قــول ثالــث حجهــا, وقــول ابــن العطــار: وقــول ابــن العطــار

ــه موســع عليــه يف يعقــدها عــىل ســنة مــسامة مل تــ: اإلجــارة إال بتعيينهــا, فقــال أت بعــد عــىل أ
  .تعجيلها, خالف سامع أيب زيد ابن القاسم تصح عىل سنة مبهمة

يف وجــوب تعيــني ســنتها وعدمــه, فتجــب أول ســنة قــوال املتــأخرين, ومل : ابــن بــشري
  .َّالشيخحيك الصقيل غري األول عن 

مــه أو بــآخر ففــي كــون ذلــك لــه: ابــن بــشري  قــوال لــو أراد أجــري صــد بقــاءه لقابــل بإحرا
  .املتأخرين
  .إن مات أجري بالطريق فله بقدر ما بلغ: وفيها

  .ويستأجر من موضع موت األول أو صده: القابيس
  .وذو بالغ معينه

ًإن صده عدو مطلقا أو مرض قبل إحرامه فله نفقة رجعته ومـدة مرضـه, : اللخمي
  .وبعده متادى ونفقة متاديه ورجعته عىل مستأجره

من وطئ يف حج أجرة عليه القضاء من ماله; اسـتؤجر : سموسمع أبو زيد ابن القا
 فإنـــه يقـــيض عـــن ,ًمقاطعـــة أو بالغـــا ذلـــك واحـــد, وإن منعـــه أمـــر مـــن اهللا مـــرض أو كـــرس

كـذا مـن خفـي عليـه , وامليت أحب إيل, وإن استؤجر مقاطعة فعليه القضاء عىل كل حال
  .اهلالل أو أحرص حتى فاته احلج وما أشبهه
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ْبن رشدا ً استؤجر مقاطعة أو بالغا ذلك واحـد نظـر; ألن بوطئـه يف الـبالغ يف قوله: ُ
يضمن املال, فحجه به فسخ دين يف دين, والواجب أخـذ املـال منـه ويـستأجر بـه هـذا أو 

عـــىل ) عليـــه القـــضاء مـــن مالـــه: (ًغـــريه إجـــارة أو بالغـــا, ومحلـــه عـــىل الـــصواب بقـــرص قولـــه
ف قولــه ــه : أي)  واحــدًمقاطعــة أو بالغــا ذلــك:(اإلجــارة, ثــم اســتأ يف مطلــق الــضامن, وأ

  .يف اإلجارة احلج, ويف البالغ املال
ُقلت   . محله الصقيل عىل ظاهره:ُ

ْبــن رشــدا وقولــه يف ذي األمــر مــن اهللا يقــيض مل يبــني مــن مــال مــن يقــيض; فقــال ابــن : ُ
عىل ما " يقىض: "ًمن مال امليت وجوبا, ويستحب كون قاضيه األجري, والصواب: لبابة

اعله من مال املستأجر إن مل ينص امليت عىل البالغ, وإال فمن ثلـث بـاقي الرتكـة مل يسم ف
إن مل تقسم, وإال ففي كونه من بقية الثلـث أو ثلـث بـاقي الرتكـة قـوالن لظاهرهـا, وسـامع 

ء عبد ثـان ل ئـه قبـل عتقـه, وقولـه بعـد َّوصـية عيسى يف رشا ء عبـد يعتـق فـامت بعـد رشا بـرشا
سـواء أفـسده بـوطء أو فاتــه : عليــه القـضاء عـىل كـل حــال; أيإن اسـتؤجر مقاطعـة ف: ذلـك

  .أو أحرص: قوله, وبمرض أو كرس
ال يريد حرص عـدو; ألن حكمـه أن حيـل ولـه مـن األجـر بقـدر مـا بلـغ :  قال ابن لبابة

َّدونةكذا يف خمترص أيب زيد وامل َ.  
ُقلت   . وكذا ذكر الصقيل عن حممد عن ابن القاسم:ُ

  . شبه حرص املرض كمتهم يف دموإنام يريد: ابن لبابة
ْبــــن رشــــدا والــــصواب محلــــه عــــىل حــــرص العــــدو وهــــو واإلفــــساد بــــالوطء والفــــوت : ُ

, إن االســـتئجار كــــان مقاطعــــة: بـــاملرض وخفــــاء اهلـــالل ســــواء يف وجــــوب القـــضاء لقولــــه
إنام يفرتق حرص العـدو , وعىل حجة مبهمة إن تعذرت أول سنة وجب قضاؤها: معناهو

َّدونةة, هذا فيه يف املمن املرض يف املعين مثله لو أفسده , وله من األجر بقدر مبلغه فقط: َ
ــه فــسخ ديــن يف ديــن مــا فاتــه , وبــوطء أو فاتــه بخطــأ عــدد لزمــه رد املــال ومنــع القــضاء; أل

بمــرض مل يقــع لــه فيهــا جــواب, وحيتمــل أن يفــرس قــول ابــن القاســم فيهــا بقــول ابــن حبيــب 
  .املتقدم

لــو متتــع األجــري بعمــرة عــن نفــسه وحــج عــن , وء لــهإن صــد ذو جعــل فــال يش: ســند
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ئـــه وإعادتـــه,  مـــه مـــن امليقـــات وإال فالقـــضاء, :ثالثهـــاامليـــت ففـــي إجزا  إن مل يـــشرتطوا إحرا
ْبــن رشــد إن كــان خروجــه عــن امليــت وأحــرم عنــه مــن مكــة وإال فالقــضاء ال:رابعهــاو عــن  ُ

ْبـن رشـدإحدى روايتـي سـامع ابـن القاسـم مـع روايـة الـصقيل, وثـانيهام مـع ا عـام رجـع إليـه  ُ
إن مل يـشرتطوا : عـن األسـدية قائلـة َّالشيخ وعام رجع عنه مع الصقيل, و,ابن القاسم فيها

مــه مــن أفــق مــا أو مــن ميقاتــه اللخمــي عــن حممــد, وخامــسها للتونــيس عــن بعــض , وإحرا
إن رشطوا عدم تقدم عمرة رد املـال, ونـص ثـاين روايتـي سـامع ابـن : مواضع كتاب حممد

بــن قــال ا, ويــضمن احلــج أو يــرد املــال, ونقلــه الــصقيل عــن ابــن القاســم ومل يقيــده: القاســم
ْرشد ًلـيس ختيـريا بـل إن كـان عـىل اإلجـارة فالقـضاء وإن كـان بالغـا رد املـال: ُ ـه فـسخ ;ً  أل

  .دين يف دين
ويف كـــون اإلعـــادة مـــن ميقاتـــه أو حمـــل اإلجـــارة قـــوال التونـــيس مـــع الـــصقيل وبعــــض 

ُشــيوخ ئــه رشطــوا  لــو, وهُ عــدم متعتــه فتمتــع عــن امليــت, فرجــع ابــن القاســم عــن عــدم إجزا
  .جيزئ: لقول مالك

ئـــه والـــدم عليـــه لتعديـــه,   إن مل يـــشرتطوا إفـــراده :ثالثهـــاولـــو قـــرن للميـــت; ففـــي إجزا
ُاملاجـــشونللخمـــي عـــن ابـــن حبيـــب مـــع ابـــن  وحممـــد عـــن ابـــن  َعبـــد احلكـــم, وروايـــة ابـــن ِ

ه املــــال وحجــــه ثانيــــة نقــــال اللخمــــي عــــن ابــــن عــــىل الثــــاين يف رد, والقاســــم واجلــــالب عنــــه
  .القاسم وحممد عنه

  .ًإن متتع معتمرا عن نفسه حج ثانية وإن قرن كذلك رد املال: وفيها
عـــىل األول فـــرق القابـــيس بظهـــور التعـــدي , وًرجـــع ابـــن القاســـم حلجـــه ثانيـــا: حممـــد

  .واخليانة, وبعض املذاكرين بأن حج األول مضمون والثاين معني
ــــه ورد ابــــن حمــــ ًرز األول بــــأن القــــران قــــد يكــــون ظــــاهرا بــــإرداف أو نطــــق, والثــــاين بأ

ـــه :خـــالف ظاهرهـــا, وفـــرق بـــأن املتمتـــع أتـــى بكـــل الفعـــل واخللـــل يف وصـــفه, والثـــاين  بأ
 ببعــــضه : والثــــاين,خــــالف ظاهرهــــا, وفــــرق بــــاملتمتع أتــــى بكــــل الفعــــل واخللــــل يف وصــــفه

  .لرشكته فيه
ـــا, وإن كـــان واختـــار التونـــيس يف املتمتـــع رده نقـــص  املتعـــة عـــن اإلفـــراد إن كـــان معينً
  .ًمضمونا فكقبض سلم علم عينه بعد فوته
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ُقلت   .ً يمنعه, بخالف ما قبض حسا وفات قبض احلج حكمي نقصه:ُ
وقوله رد املال; لعله ما ينوبه من حيث قرن, ومحله عىل ظاهره لتهمته أن كل : قال

  .مشيه كان لنفسه بعيد
طلـــــع عليـــــه, وإن أتـــــى فـــــسخ يف املعـــــني واملـــــضمون إن امتعـــــد يف القـــــران ي: اللخمــــي
  .ًمستفتيا فال

ًإن قــرن أو متتــع ورشط إفــراده امليــت مل جيزئــه اتفاقــا, وإن رشطــه الــوارث : ابــن بــشري
إن أفـرد أو : قـول القـرايف, و إن جعل العمـرة لنفـسه:ثالثهاإن مل يشرتط, ف, وفقط فقوالن

  .ً ال أعرفه نصا,رةقرن من رشط متتعه مل جيزئه, كمن حج عن عم
ًرصورة مل جيـــد ســـبيال فحـــج عـــن نفـــسه وامليـــت; ففـــي  ًلـــو اســـتأجروا جهـــال: الـــصقيل

ئه عن نفسه ويعيـد للميـت وبطالنـه عـنهام ويعيـد للميـت روايتـا أيب زيـد و َأصـبغإجزا ْ  عـن َ
َأصبغابن القاسم, وقاله  ْ   . وحممدَ

ن غـريه فعليـه البـدل إن رشطوا إحرامه من امليقات فـأحرم مـ: حممد عن ابن القاسم
َأصبغوقاله  ْ َ.  

ويف تعلــق الفعــل بعــني األجــري أو ذمتــه قــوالن للــصقيل عــن بعــض القــرويني وبعــض 
ُشيوخ   .هُ

  .إن مات أجري حج ففي ماله: عن حممد عن ابن القاسم َّالشيخ
  .إن اختص األجري بمعنى تعني: ابن بشري
  . بإبايتهوكذلك معني امليت وعليهام اخلالف يف بطالهنا: ابن شاس

فذ إن أذن ربـه :  البن القاسموفيها إن أوىص بحج عبد أو صبي معينني عنه بأجر أ
                   ًأو أبـــــــوه, وإذن الـــــــويص كـــــــاألب إن كـــــــان نظـــــــرا كخروجـــــــه بإذنـــــــه لتجـــــــر غـــــــريه ال جيـــــــوز 

  .إذن ويص
فـــــذ يف حـــــر بـــــالغ دوهنـــــام لقـــــصده : التونـــــيس إن كـــــان رصورة ظـــــن إجـــــزاء حجهـــــام أ
ه الفــرض, و إن أبــى وليــه مــن : لــه فيهــا, وملحمــد عــن ابــن القاســم َّالــشيخظنــه لغــو, وعــزا

  .ًإذنه وقف املال لبلوغه ليحج, أو يأبى فريجع مرياثا
ئه َّوصـــية ًولـــو أبـــى رب العبـــد ففـــي وقفـــه لرجـــاء عتقـــه قـــول الـــصقيل حمتجـــا بال بـــرشا
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ُشـيوخلعتقه مع أحد نقيل التونـيس وعبـد احلـق مـع غـري واحـد مـن   نقـل التونـيس, ه, وثـاينُ
  .ًاألول ألشهب نصا َّالشيخوعزا 

لــــو أوىص رصورة بحــــج فــــالن عنــــه فــــأبى; فلــــيحج غــــريه, وغــــري الــــرصورة : وفيهــــا
ثا; كإباية مسكني قبول  بعتـق عينـه َّوصـية لـه بعينـه, ورب عبـد مـن بيعـه لَّوصية ًيرجع مريا

  .دقةغريه, غري الرصورة مثله; ألن مراده باحلج نفسه, بخالف العتق والص
ثــا أو  ًولــو عــني عــددا لــيحج بــه عنــه معــني أو غــريه; ففــي كــون فــضله عــن حجــه مريا ً

حجــوا بــه عنــي, أو حيــج بــه عنــي; : إن قــال, وحيــج عنــه بــه رجــل: لألجــري إن عينــه, أو قــال
 , لألجـري إن عينـه, وإال ففـي حجـات هلـا:ثالثهاففي حجات واألحسن يف حجة واحدة, 

مــــن اســــتؤجر حلــــج ميــــت بــــامل فأقالــــه : َســــحنونلــــه عــــن , ووللــــشيخ عــــن حممــــد وأشــــهب
الــــويص بعــــد تلــــف دابــــة اشــــرتاها األجــــري مــــن املــــال وأجــــر غــــريه ببقيتــــه; إن عاقــــده عــــىل 
اإلجارة غرم األجري ثمن الدابة وحيج عن امليت ثانية ببقية املال, وإن عاقده عـىل الـبالغ 

  .فالدابة للورثة ومىض احلج
ُقلت   .يف رصف كل املال يف حجج ال فرق بني اإلجارة والبالغ :ُ

فــــــذ كــــــل العــــــدد يف حجــــــة, وإال فــــــاألوىل : التونـــــيس عــــــن أشــــــهب إن كــــــان رصورة أ
فــذ يف حجــات فواســع, ولــو مل يعلمــوا األجــري املعــني بالعــدد وريض بدونــه  كــذلك, وإن أ

  .فله ما فضل عند أشهب ال ابن القاسم
ـه ممـا حيـج بـه حجتـني ًأرى إن مل يعني أجريا فالفضل مرياث, إال أن يرى أ: اللخمي

  .ًفصاعدا فيرصف يف حجات, إال أن يكون قصد امليت إنفاق األجري ذلك يف حجته
إن ســـمى واحـــدة فمـــرياث, وإن ظهـــر قـــصد كـــل املـــال لرجـــل : ابـــن بـــشري عـــن حممـــد

  .معني لزم
ْبن رشدا  ومـا ,ثلث املوىص بأن حيج به عنـه إن كثـر بحيـث حيـج بـه حجـات لزمـت: ُ

ة, وإن أشــبه ثمــن حجــه ففــضلها مــرياث كقوهلــا فيهــا يف فــضل فــضل حــج بــه ولــو مــن مكــ
  .ًأربعني دينارا

الــرصورة يــرصف كــل ثلثــه يف حجــة, واستحــسنه يف غــريه عــن : الــصقيل عــن أشــهب
  .رصفه يف حجج
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ْبــن رشــدا حجــوا عنــي ومحــل ثلثــه أكثــر : ولــو أوىص بحجــة منــه فواحــدة, ولــو قــال: ُ
ئــد قــوالن عــىل اقتــضاء حيــج فــالن : لــو قــال, و التكــرار والوحــدةمــن حجــة; ففــي لــزوم الزا

ثـــا قــوالن, وًعنــي ثلثــي أو عــدد فواحـــدة اتفاقــا فيهــا, واختـــار  ًيف كــون مـــا فــضل لــه أو مريا
حيــج فــالن عنــي فقــط فــأبى : لــو قــال, و, ورد ابــن لبابــة األول للثــاين بعيــدَســحنوناألول 

  .ًبأجر مثله زيد ثلثه إن مل يكن وارثا, فإن أبى فكام مر
عــني, وإال  مــن حمــل موتــه, فــإن قــرص عنــه املــال فمــن حيــث أمكــن إن مل يوحيــج عنــه
َأصبغفسمع عيسى و ْ   . تبطلَ

َأصبغ ْ ال حيـج عنـه إال مـن كـذا, وقالـه حممـد : من حيث وجـد إال أن يقـول:  وأشهبَ
  .يف الرصورة

خرج قبول قولـه عـىل أجـري , ووأفتى أبو عمران بعدم لزوم إشهاده عىل إحرامه عنه
  .مكرت أذن له يف بناء, وألزمه الصقيل وابن عبد الرمحن إذ عليه يدخلونتوصيل كتب و

فذت: وفيها   .إن أوىص بعمرة أ
  ]باب إحرام احلج[

 استــشكل عــز الــدين معرفتــه وأبطــل كونــه التلبيــة اإلحــرام, :األول: وللحــج أركــان
ـــه الـــدخول يف: عرفـــه تقـــي الـــدين, وبأهنـــا رشط احلـــج َّلنيـــةبعـــدم ركنيتهـــا وكونـــه ا  أحـــد بأ

  . النسكني والتشاغل بأفعاهلام
والتلبية والتوجه لغـري املكـي واألوالن  َّلنيةبأن ما يدخل به ا: ورده ابن عبد السالم

فقـــط, وغـــري الواجـــب ال يكـــون جـــزء الواجـــب, ويـــرد بوجـــوب  َّلنيـــةلـــه, والواجـــب منهـــا ا
  . عليهًالتوجه مطلقا لتوقف سائر األركان

  .دخول يف حج أو عمرةهو اعتقاد ال: الصقيل والقايض
ُقلت  إن أراد تقي الدين حقيقة الدخول لزم كونه بعده غـري حمـرم, وإن أراد مطلـق :ُ

فعلهــام لــزم نفيــه يف اإلحــصار والنــوم واإلغــامء, ويبطــل الثــاين بنفيــه يف األخــريين والغافــل 
ًعن اعتقاده وهـم حمرمـون اتفاقـا أو إمجاعـا, وال يـردان بـأن الـدخول يف احلـج مـضاف إ ليـه ً

فتتوقـــف معرفتـــه عـــىل احلـــج واإلحـــرام جـــزؤه فتتوقـــف معرفتـــه عليـــه فيـــدور ملنـــع الثانيـــة; 
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جلــواز معرفتــه بغــري احلــد التــام, وكــل كالمهــم غلــط ســببه عــدم الــشعور بميــز اإلحــرام عــن 
ًمـــا بـــه ينعقـــد; فـــاإلحرام صـــفة حكميـــة توجـــب ملوصـــوفها حرمـــة مقـــدمات الـــوطء مطلقـــا 

, كور املخــيط والــصيد لغــري رضورة ال تبطــل بــام متنعــهوإلقــاء التفــث والطيــب ولــبس الــذ
  . )1(عدم نقضه بإحرام الصالة وحرمة االعتكاف واضحو

                                     
ه أبطل كونه التلبيةطَّالشيخ ذكر : َّالرصاع قال )1( ه ركـن والتلبيـة; أن عز الدين استشكل تعريفه وأ  ليـست  أل

ا رشط يف احلج فهي خارجة واإلحرام داخل ونقل أن تقي الدين عرفـه َّلنية, فإهنبركن وأبطل كون اإلحرام ا
ه الدخول إلخ   .بأ

والتلبيـــة للمكـــي َّلنيـــة والتلبيــة والتوجـــه لغـــري املكــي واَّلنيـــة  ورده ابـــن عبـــد الــسالم بـــأن الـــذي يقــع الـــدخول بـــه ا:قــال
  . يكون جزءا من واجب واإلحرام جزء وما ليس بواجب ال,وحدهاَّلنية والواجب من هذه ا

ه واجب عىل غري املكـي;اً ويرد هذا الذي ذكره بأن نقول التوجه واجب مطلق:َّالشيخقال   ونقـل عـن القـايض , أل
ا من هذه احلـدود ثـم رد حـد ً واحد:َّالشيخ ومل يرتض , أهنام حداه باعتقاد الدخول يف حج أو عمرة:والصقيل
ــه أدار التقــسيم يف قولــه,دين بوجــه آخــرتقــي الــ  أراد حقيقــة , فــإنإلــخ...) الــدخول يف أحــد النــسكني: ( وهــو أ

 وإذا , ألن اإلحــرام عنــده إنـــام هــو حقيقــة يف ذلـــك; وهــو إنــشاؤه لـــزم أن يكــون بعــد ذلــك غـــري حمــرم,الــدخول
 حمــرم بدخولــه هــذا دخــل يف أحــد النــسكني فــال يمكــن وجــود اإلحــرام حقيقــة بعــد ذلــك فيلــزم أن يكــون غــري

 وإن أراد بالــــدخول مطلـــــق فعــــل احلـــــاج أو مطلــــق فعـــــل مــــا يف العمـــــرة فيلــــزم أن ينفـــــي عــــن املحـــــرص ,خلــــف
ـــه غـــري مـــتمكن مـــن فعـــل النـــسكني;اإلحـــرام  وكـــذلك يلـــزم أن النـــائم ال إحـــرام لـــه واملغمـــى عليـــه ثـــم رد , أل
 واإلغامء والغافل عـن االعتقـاد فيكـون احلـد ويبطل احلد الثاين بالنوم: ( حد الصقيل ومن وافقه بقوله:َّالشيخ

 وال يـــردان أي احلــدان اللـــذان ردمهــا بـــأن يقــال الـــدخول يف احلـــج :ا ثـــم قــالً ألهنــم حمرمـــون إمجاعــ;غــري جـــامع
ا عـىل اإلحـرام ًمضاف للحج واإلحرام جزء مـن احلـج فتتوقـف معرفـة احلـج عـىل اإلحـرام فـصار احلـج متوقفـ

ـه جـزؤه والتعريـف للامهيـة يقـع بـه;أن احلـج يتوقـف عـىل معرفـة اإلحـرامواإلحرام متوقف عىل احلـج إمـا   , أل
ه وقــع تعريفــه بــام أضــيف إىل احلــج فيلــزم مــن ذلــك الــدور وهــو باطــل , فإنــوإمــا أن اإلحــرام يتوقــف عــىل احلــج

  .عقال
ـ ال يرد هذا الدور:َّالشيخقال  ف معرفـة احلـج ا نمنـع املقدمـة الثانيـة القائلـة واإلحـرام جـزء احلـج فتتوقـ; أل

عليه وبيان سند املنع أن نقول جيوز أن يكون احلج معرفا بغـري احلـد التـام إمـا بحـد نـاقص أو رسـم تـام 
أو نــــاقص وال يلــــزم الــــدور إال إذا وقــــع التعريــــف باحلــــد التــــام أو بنــــاقص ويكــــون جمــــرد اإلحــــرام هــــذا 

 وأغلــظ يف الــصدع : قــال ثــم,ختــصاره مــع غــزارة كثــرة مجعــه وعلمــه يف اطَّالــشيخ خالصــة مــا ذكــره 
 ثــم بــني أن ,بــاحلق والنطــق بالــصدق إن كلهــم تكلــم بــالغلط أي كــل شــخص حــاد أو باحــث ممــن ذكــره

 ومعرفــة حقيقتــه عــن الــذي ينعقــد ,ســبب وقــوع الغلــط مــن عــدم حتقــق الــشعور بمميــز ماهيــة اإلحــرام
مَّلنية اإلحرام به وبوجوده فا بب يف حـصول اإلحـرام  وكذلك التوجـه وذلـك كلـه سـ,ينعقد هبا اإلحرا

= 
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ســـبب يف َّلنيـــة والـــسبب غـــري املـــسبب قطعـــا كـــام نقـــول الـــصالة هلـــا إحـــرام وتكبـــري إحـــرام فـــالتكبري مـــع ا
املحقــــق هلــــذين املعنيــــني والفــــرق بيــــنهام إىل بيــــان َّالــــشيخ حــــصول اإلحــــرام واإلحــــرام مــــسبب فاحتــــاج 

رســـم اإلحـــرام صـــفة حكميـــة  يف : وغـــزارة علمـــه فقـــال: وذكـــر ســـببه هـــذا مـــن حماســـنه,حقيقـــة اإلحـــرام
توجــــب ملوصــــوفها حرمــــة مقــــدمات الــــوطء مطلقــــا وإلقــــاء التفــــث والطيــــب ولــــبس الــــذكور املخــــيط 

 رأى أن اإلحــــــرام معنـــــى حكمـــــي تقــــــديري :َّالـــــشيخ أقـــــول ري رضورة ال يبطـــــل بــــــام متنعـــــهوالـــــصيد لغـــــ
   . ذلك من مقولته; ألنكالطهارة والطالق وغري ذلك فلذا ذكر اجلنس ليناسب املحدود

  . خيرج به الطهارة وهو كالفصل) حرمة: (وقوله
  .ت حرم الوطء ولذا استغنى عن ذكرهقوله مقدمات الوطء إذا حرم املقدما

 وهــو , فــيعم فيقــوم مقــام اجلمــع هــال قــال مقدمــة الــوطء وهــو مــضاف إىل حمــىل بــاأللف والــالم:)فــإن قلــت(
  .أخرص

ُقلت(   .إلشكال يف احلد فرصح بام يزيل ا لعله رأى أن يف ذلك نزاعا:)ُ
ا كــان يف أفعــال احلــج أو ًا وجهــارًا رسً وهنــارًقولــه مطلقــا حيتمــل أن يكــون معنــى ذلــك يف مجيــع احلــاالت لــيال

 وحيتمــــــل أن يريــــــد بــــــاإلطالق ال يف حــــــال الــــــرضورة وال يف غريهــــــا بخــــــالف إلقــــــاء التفــــــث ,يف غريهــــــا
حرمـة مقـدمات الـوطء مـن  ولـو قـال صـفة حكميـة توجـب ملوصـوفها ,والطيب وهذا االحتامل أقـرب

ه أوجب حرمة املقدمات فـام  غري قيد اإلطالق لصدق يف حالة الطواف مثال فصدق يف إحرام احلج أ
 أي يف مجيـع حـاالت ;اًوقع بعد ذلك من أجـزاء احلـج ال يـدل عـىل عمـوم التحـريم فيـه إال بزيـادة مطلقـ

س الــذكور املخــيط إىل آخــره احلــج قولــه وإلقــاء التفــث عطــف عــىل املــضاف إليــه والطيــب كــذلك ولــب
 ألن إحرامهــا غــري إحــرام الرجــل وللــشيخ ; ألن املــرأة ال حيــرم يف حقهــا ذلــك;كــذلك وإنــام زاد الــذكور

َّإحرام املرأة من املدونـة بحـث حـسنيف لفظ   وقولـه والـصيد كـذلك يف العطـف ومـراده االصـطياد ال ,َ
ه إذا كان عنده صيد ثم أحرم ومل يكن حام;ملك الصيد له ال يسقط ملكـه عنـه ففيـه مـا يتأمـل انظـر  أل
  .ما يف الصيد

  .يد وإنام حيرم صيد الرب ال البحر أطلق الص:)فإن قلت(
ُقلت(   . الصيد املطلق لقب عىل صيد الرب رأى أن:)ُ

  . ألهنا إنام متنع مع االختيار كام هو منصوص عليه;قوله لغري رضورة راجع لألربعة املذكورة
 ألن إحـرام غريهـا ; وزاد ذلـك للفـرق بـني هـذه الـصفة وغريهـا,نعه صفة للصفة أو حالقوله ال يبطل بام مت

 وهـــذه ال تبطـــل بـــذلك ومـــراده ,يبطـــل بممنوعـــه كـــإحرام الـــصالة وإحـــرام االعتكـــاف وإحـــرام الـــصوم
 ; وإن كــان املمنــوع ممــا يفــسد احلــج كــالوطء, ال جيــب قطعهــا بحــصول ممنوعهــا: أي;بــالبطالن قطعهــا
  . وفيه بحث لبعض املشايخ, هذا احلدحلج منها مفسد وغري مفسد هذا معنىألن ممنوعات ا

حــرام يف مجيــع مــا ذكــره مــن اإلحرامــات التــي شــاركت هــذا اإل  هــذا األخــري أي يشء أخــرج بــه:)فــإن قلــت(
  .من الصفات

ُقلــت( ــه مل يظهــر مــا خيــرج بــه:)ُ رام  إحــرام الــصالة إن ســلم دخولــه فــال يــشارك اإلحــ; ألن كــان يمــيض لنــا أ
= 
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  ]باب ما ينعقد به إحرام احلج[
  :)1(مع ابتداء توجه املايش, أو استواء الراكب عىل راحلتهَّلنية وينعقد با

 ر معهــــا قــــوالورشط ابــــن حبيــــب تلبيتــــه كتكبــــرية اإلحــــرام, وفيــــه بالتقليــــد واإلشــــعا
  .طرق َّلنيةوفيه بمجرد ا, إسامعيل عن املذهب واألكثر عنه

  .ينعقد هبا: ري وابن العريب وسنداملاز
  .كاليمني هبا: اللخمي
  .املذهب ال ينعقد هبا: ابن بشري
ا حمرم يوم أكلم فالنا فهو يوم يكلمه حمرم: وفيها   .ًمن قال أ

ُشـيوخفقول ابن عبـد الـسالم عـن بعـض  ًنـصا  َّلنيـة ملتقـدم يف انعقـاده بمجـرد امل أر: هُ
  .ال يرتفع برفض أو إفساد إال بتحلل خاص, وقصور

  :وميقاته الزماين
يف احلــج مــا قبــل زمــن الوقــوف مــن أشــهره; وهــو شــوال وتاليــاه; وآخرهــا روى ابــن 

ـام الرمـي, وذكـره ابـن شـاس روايـة, وروى : عرش ذي احلجة, ونقـل اللخمـي: حبيب وأ
  .أشهب باقيه

إن أفــاض قــرب : "فائدتــه تــأخري دم اإلفاضــة, فتوجيــه اللخمــي قولــه فيهــا: اجيالبــ
 =                                     

  . ومل يبني به إال زيادة خاصة هلذا اإلحرام,املذكور فيام ذكر وكذلك االعتكاف والصيام
ه قال ابتداؤها مقارنا لنيتهـا وتأمـل ;هو قريب مما ميز به إحرام الصالة) َّلنيةبا: (قوله: َّالرصاع قال )1(  أل

مًلـك سـببما رس تلوينه يف العبارة هنا مع ما يف إحرام الصالة وهنـا صـري مثـل ذ  وقـد قـدمنا ,ا يف اإلحـرا
  . إذا خرج من املسجد وكان راجال:يريد) ابتداء توجه املايش: (ذلك قوله

 ألهنــا عنــده كتكبــرية اإلحــرام ;ا البــن حبيــبًهــذا يف الراكــب وال يــزاد التلبيــة خالفــ) أو اســتواء إلــخ: (قولــه
  . واللخميلعريبوحدها هذا هو املذهب إال ما وقع البن اَّلنية وال يكتفى با

ـا حمـرم يـوم أكلـم فالنـا فهـو يـوم يكلمـه حمـرم فظـاهر هـذا أن اإلحـرام ينعقـد :)فإن قلت(  وقع فيها إذا قـال أ
  .َّغري ما ذكر من نية ما أضيف إليهاب

ُقلــت( َّدونــة  تأويــل بعــضهم امل:)ُ ــه يكــون بغــري إنـــشاء َ عــىل أن ذلــك يكــون بإنــشاء إحــرام وتأوهلــا بعــضهم أ
َّدونـة مـسألة املَّالشيخ  وذكر ,تاج إىل جواب وعىل الثاين فيه نظرفعىل األول ال حي  ومل يبـني معناهـا ,هنـاَ

  .فتأمله واهللا املوفق
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ــام منــى فــال دم, وإن طــال فالــدم برعــي اخلــالف خالفــه فــال حيــرم قبلــه, فــإن فعــل " مــيض أ
  .ال ينعقد ومال إليه: انعقد, ونقل اللخمي

يــــستحب إهــــالل , وًال يقــــيم حمــــرم مطلقــــا بأرضــــه إال إقامــــة مــــسافر: َّالــــشيخوروى 
  .ملكي أول ذي احلجةا

ـــضا, وإحـــرام مريـــده مـــن مكـــة منهـــا:  فيهـــا:ومكانيـــه يـــستحب مـــن املـــسجد : ًفيهـــا أ
م   .احلرا

  .حيرم من جوف املسجد: وروى حممد وسمع القرينان
  من بيته? : قيل
  .بل من جوف املسجد: قال
  من عند باب املسجد?: قيل
  .بل من جوف املسجد: قال
ْبن رشدا مـه مـن ألن السنة كون اإلحر: ُ ام إثـر نفـل باملـسجد, فـإذا صـىل وجـب إحرا

ًمكانـــــه; ألن التلبيـــــة إجابـــــة إىل بيتـــــه احلـــــرام وبخروجـــــه يـــــزداد مـــــن البيـــــت بعـــــدا, بخـــــالف 
  .ًخروجه من غريه من مساجد املواقيت بخروجه يزداد من البيت قربا

  .من حيث شاء من مكة أصوب:  قوله يف املبسوط:اللخمي
  .اخل املسجد أو بابه روايتا أشهب وابن حبيبيف كون إحرامه من د: الباجي
إحرام أهل مكة ومن دخلها بعمرة من داخـل احلـرم, وأحـب آلفـاقي :  ملالكوفيها

  .حل بعمرة يف أشهر احلج له نفس أن حيرم من ميقاته
وفــرق عبــد احلــق بــأن األول ال نفــس لــه, ورد فــرق غــريه بــأن األول حــل قبــل أشــهر 

ه لو ق   .رن أهدىاحلج فأشبه املكي بأ
ُقلت : قـول ابـن عبـد الـسالم, و األظهر محل األول عـىل مـا جيـب والثـاين عـىل األوىل:ُ

 َّالــشيخأكثــر النــصوص اســتحباب املــسجد, ومل حيــك لزومــه غــري ابــن بــشري قــصور; لنقــل 
حرم من بيته?: رواية حممد وسامع أشهب   أ

ْبـن رشـدعبـارة ا, وبل مـن جـوف املـسجد: قال ن القاسـم أحـب ابـ, و)بوجـب:(عنـه ُ
  .ًملريد حج منها دخلها حالال أن حيرم من احلل
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أحـــب ملكـــي حيـــج عـــن غـــريه : روى حممـــد, ووعـــىل قـــول مالـــك مـــن ميقاتـــه: اللخمـــي
  .خروجه مليقاته

ــه زاد ومل يــنقص: وفيهــا قــول ابــن , وإن أحــرم مــن احلــل مكــي أو متمتــع فــال دم; أل
هــــة اإلحــــرام قبــــل ال أعرفــــه, إال قــــول اللخمــــي جــــاز عــــىل األشــــهر: احلاجــــب فيــــه  يف كرا

, از ملحمـد مقيـدة بعـدم قـرب امليقـاتامليقات وجوازه روايتان, وعزا الباجي روايـة اجلـو
; َســحنونوإســامعيل مـع حممــد و ويف وجـوب احلــل إلحـرام قــران املكـي قــوال ابــن القاسـم

 فميقـات املـدين ذو احلليفـة, ;إحرام مريده من غري مكة مـن ميقاتـه, وفإن قرن باحلرم لزم
  .والشامي واملرصي واملغريب اجلحفة

  .إن حج يف البحر أحرم إذا حاذاها: َّالشيخوروى 
قــي ذات عــرق, , وإن أمــن رد الـريح: القـرايف اليمنــي يلملـم, والنجــدي قـرن, والعرا

   .من داره أو من مسجده: َّالشيخوحماذي كل منها مثله, وملن بعدها روى 
ات اجلحفـــة إن مـــر بـــذي احلليفـــة فهـــي ومـــن مـــر بميقـــات غـــريه أحـــرم منـــه إال ذا ميقـــ

  .أفضل له من أن يؤخر للجحفة
  .إن كان يمر هبا: ابن حبيب
إن مـر مـدين بغـري طريـق املدينـة أحـرم : روى أبو قـرة, و أو بمحاذهيا:يريد: اللخمي

  .بمحاذاة اجلحفة
ويلـــزم : َّالـــشيخ إن قـــرب منـــه; لروايتـــي اللخمـــي, وروايـــة :ثالثهـــاويف كراهتـــه قبلـــه, 

  .اًاتفاق
, كـــل واســـع: روى حممـــد أول مـــسجدي اجلحفـــة أوىل, وســـمع ابـــن القاســـم: َّالـــشيخ

مــه للجحفــة ملــرض روايــة ابــن  . مــع أحــد روايتــي حممــد َعبــد احلكــمويف تــأخري املــدين إحرا
إن أخــر مــدين : نقــل ابــن عبــد الــسالم القــولني ال بقيــد املــرض ال أعرفــه, إال نقــل أيب عمــر

ٌتعديــه حــالل لغــري دخــول مكــة وال , وبعــض أصــحابناللجحفــة; ففــي الــدم قــوال مالــك و
 ,َّالــــشيخبحــــج وال عمــــرة عفــــو لغــــري رضورة, ويف دمــــه قــــوال ابــــن شــــبلون مــــع ظاهرهــــا و

  .وخرجا عىل الفور وعدمه
ـه متعـد  ونقل ابن بشري األول ال بقيـد كونـه أحـرم, وهـو ظـاهر تعليـل ابـن شـبلون بأ
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فــإن أحـــرم : عــد تعديــه, وألحــدمها ممنــوعأحــرم ب: يف تعديــه, ونقلــه عنــه عبــد احلــق بزيــادة
  .ًبعده ولو خلوف فوت, إن رجع فعليه دم ولو رجع حمرما

ًإن كان جاهال : قول ابن احلاجب, وًيرجع ما مل حيرم إن مل خيف فوتا وال دم: وفيها
  . ال أعرفه,وإال فدم
  .وقيل إن شارف مكة أحرم ومل يرجع: حممد

جعــــل , وفيــــه دم, ال أعرفــــه: ابــــن شــــاسقــــول , وإن رجــــع فــــأحرم فــــال دم: الــــصقيل
  .ًاللخمي وابن بشري وابن شاس منقول حممد وفاقا بعيد

إن أحــــرم بعــــد قربــــه فــــال دم, ولــــدخوهلا ملتكــــرر فعــــل كجلــــب احلطــــب : ابــــن حبيــــب
  .استحب اللخمي إحرامه أول مرة, ووالفاكهة جائز

َّن القصاراب   .لدخوهلا حلاجة أو جتر, وومثله لقتال جائز: ُ
  .ال بأس به: بأبو مصع
عــىل نفيــه إن أحــرم, ففــي الــدم , وعليــه دم: روى القــايض, وال يفعــل وال دم: وفيهــا

مـن دخـل : قوالن للشيخ عـن روايـة حممـد, وعنـه مـع روايتـه عـن أيب زيـد عـن ابـن القاسـم
  .ًمكة حالال ثم حج منها فال بأس بذلك, وخروجه للحل أحب إيل

ً إن جـــاوزه حـــالل قاصـــدا :ن احلاجـــبقـــول ابـــ, ويف وجـــوب الـــدم روايتـــان: الكـــايف
 إن كـان :رابعهـا املشهور إن أحرم وكـان رصورة فـدم, و:ثالثهامكة ال بحج وال عمرة, ف

وملـن خـرج : البـن القاسـم, و:رابعهـا وال :ثالثهـاإن أحرم ال أعـرف : رصورة, وخامسها
ًحلاجة قرهبا كجدة والطائف ناويا عوده دخوهلا حالال ً.  

ْبـــن رشـــدا ـــام منـــى بمكـــة خيرجـــه للحـــل كقولـــه في: ُ هـــا ملـــن عليـــه هـــدي اشـــرتاه بعـــد أ
  .ًويدخله حالال

ًملن عيق بعد خروجه متنقال منها عن قرب رجوعـه حـالال, والقـرب : وقول مالك ً
ما دون املواقيت إذ ال يـودع لـه, ومـن بعـد سـفره أو طـال مقامـه بغريهـا أو سـكن قرهبـا ال 

  .ًيدخلها حالال
, يف بقـاء دم فائتـه الراجـع لعمـرة قـوالن ألشـهب وهلـا, ووفاسد احلج فيه كـصحيحه
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  .لو تعداه ذو مانع رق أو صبي أو كفر ثم أحرم بعد زواله فال دمو
لـــرب ذي رق , وأرجـــو أن ال دم عـــىل مغمـــى عليـــه جـــاوزه ثـــم أفـــاق فـــأحرم: وفيهـــا

  .روى حممد كراهته يف الفاره ال الصغري واألعجمي, وًإدخاله حالال
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  ])1(العمرةباب يف [

   . روى حممد سنة واجبة:العمرة
  .فرض مرة: ابن اجلهم وابن حبيب

  . عنه فرض عىل غري أهل مكة: ابن حارث
يف تركهــــا عــــىل  محــــل بعـــضهم قــــول مالــــك يف املوطـــأ ال نعلــــم مــــن رخـــص: أبـــو عمــــر
  .فرضها; جهل
ام الرمي: ووقتها   .لغري حاج مطلق, ولو يف أ

ْبن رشدا   .سامع ابن القاسم وتعليله ذلك يف ,ولو حل منها ففيها: ُ
ــــام رميـــه: وفيهـــا ـــام الرمــــي غـــري صــــحيح, وللحـــاج عـــدا أ  ولــــو ,فـــإن إحاللــــه بعـــد أ

  .تعجل حتى غروب الرابع
  .ال حيرم قبل غروبه: وفيها

  .إن أحرم بعد رميه وإفاضته انعقد: ابن القاسم
  .ظاهرها إن أحرم بعد رمي الرابع مل ينعقد: عياض
يصح لـه فعلهـا قبـل الغـروب, ولـو وطـئ بعـد متامهـا قبلـه فـسدت ينعقد, وال : حممد
  .وقضاها

                                     
 بــأن نقــول عبــادة يلزمهــا طــواف وســعي يف إحــرام مجــع فيــه طيؤخــذ حــدها مــن كالمــه : َّالرصــاع قــال )1(

 إلــخ خيــرج  ...اف وســعيجــنس يــدخل فيــه احلــج وقولنــا يلزمهــا طــو) عبــادة (:بــني حــل وحــرم فقولنــا
  .ه ال يشرتط يف إحرام احلج أن جيمع فيه بني حل وحرم; ألاحلج

  . جيمع يف إحرامه بني احلل واحلرم: حج القارن قال ابن القاسم:)فإن قلت(
ُقلت( ـضا ليس ذلك ألجـل احلـج بـل ألجـل عمـرة القـران و:)ُ ـه ال يلزمـه طـواف ; فـال يـرد حـج القـرانًأ  أل

  .زم احلج املذكورةوسعي فقط بل لوا
 إىل احلـــل  وخيـــرج, إذا أحـــرم مـــن احلـــرم بـــالعمرة ومل جيمـــع بـــني احلـــل واحلـــرم قـــالوا إهنـــا عمـــرة:)فـــإن قلـــت(

  .فكيف يصدق احلد يف ذلك
ُقلت(  ال خيلو إطـالق العمـرة عليهـا قبـل اجلمـع مـن مـساحمة يف ذلـك وامليقـات الزمـاين واملكـاين تعـريفهام :)ُ

  .جيل
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ُشيوخ بعض   .ال يدخل احلرم قبل الغروب: عبد احلق ُ
   .وإحرامه قبل رمي الرابع ولو تعجل لغو: حممد

ْبن رشداللخمي وا    .القياس صحتها بحل إحرام حجه: ُ
  .لرصورة هباهي يف أشهر احلج بعده أفضل منها قبله وال بأس : وروى حممد

ِّمطرفويف كراهة تكررها يف عام قوال املشهور واللخمي مع حممد و َُ.  
  . ال بأس هبا كل شهر: عبد امللك

ــام رميــه, وأن يعتمــر يف املحــرم, ثــم قــال: وروى حممــد : ال بــأس هبــا ملــن حــج بعــد أ
  .أحب ملن أقام تركها للمحرم

  .أحب للمعتمر إقامة ثالث بمكة: وروى ابن حبيب
نـــــة أو  هتـــــا لآلفـــــاقي كحجـــــه, وملـــــنوميقا بـــــاحلرم طـــــرف احلـــــل ولـــــو بخطـــــوة واجلعرا

  .التنعيم أفضل
الطــواف والــسعي يف إحــرام مجــع فيــه بــني احلــل واحلــرم, فلــو أحــرم هبــا منــه : وركناهــا

قيــاس قــول مالــك يف معتمــر مــن احلــرم أمتهــا عليــه دم : قــول أيب عمــر, ولــزم وخــرج للحــل
   . ال أعرفه,ال يسقطه خروجه للحل

  قبــل خروجــه للحــل روايتــا حييــى بــن عمــرًويف وجــوب فديتــه حللقــه إلمتامهــا جهــال
  .حممدو

  .الثانية غلط: َّالشيخ
عــىل اآلخــر قــوال املعــروف  يف تفــضيل أحــدها, وإفــراد, وقــران, ومتتــع: وأداء احلــج

 اإلفــراد للمراهــق, :ثالثهــاعــىل املعــروف يف كــون أفــضلها اإلفــراد أو التمتــع, , ووأيب عمــر
تمتــع حيــث يــشتد اإلحــرام لطــول أمــده, والقــران لغريمهــا إن مل يــشأ اإلفــراد للمــشهور وال

عـىل األول يف أفـضلية القـران عـىل التمتـع والعكـس نقـال ابـن , وواللخمي وروايـة أشـهب
  .يكره قران املكي: روى حممد, وبشري وابن شاس
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  ]باب اإلفراد يف احلج[
  .)1(اإلحرام بنية حج فقط :واإلفراد
   .من أراد اإلفراد فأخطأ ولفظ بالقران صح مفرد: ابن القاسموسمع 

  ]باب القران[
 اً, وإن سـمى قـدم العمـرة, ولـو عكـس ناويـ)2(اإلحرام بنيـة العمـرة واحلـج: والقران

  .القران فقارن وإال فمفرد
فهـــا قـــران, وأحـــب مـــن التـــسمية َّلنيـــةجمـــرد ا: وفيهـــا بـــأول  يف لغـــوه, وإردافـــه قبـــل طوا

فهـــا, أو ركوعـــهرشط, أو متـــام مـــع أشـــهب  َعبـــد احلكـــم أو متـــام ســـعيها; أربعـــة البـــن , طوا
نــه: ًقــائال فــه تــم قرا اللخمــي عــن قــويل ابــن القاســم, وعــن نقــل القــايض مــع , وإن قطــع طوا

  . عن القايض روي الكل غري الثاينًالباجي عن املوطأ ناقال
  .اًالثالث مكروه: وفيها
  . وعليه دم تأخري حالق عمرتهاً مفردإن أردف بعد سعيه قبل حالقه كان: وفيها

يف ســقوط دم تــأخريه قــوال املتــأخرين كقــويل ســقوط دم , وإن حلــق افتــدى: الــصقيل
حمرم تعدى امليقات رجع إليه, وقويل ابن القاسم وأشهب يف سقوط سـجود مـن قـام مـن 

  .اثنتني برجوعه
ف,يف سعيه, ويكره بعد ركوعه: وفيها :  عيـاض. فـإن فعـل أتـم سـعيه وحـل واسـتأ

مــه بــذلك احلــج, ونفــاه حييــى بــن عمــر,  وفــرس بعــضهم حــل بإمتــام ســعيه ألزمــه األكثــر إحرا
  .غريه بحلقهو

ُقلت وإردافـه بعـد ركنيهـا يف :  األول الزم قول األكثـر, والثـاين الزم قـول ابـن عمـر:ُ
                                     

  .جنس يدخل فيه القران واملتعة) ماإلحرا: (قوله: َّالرصاع قال )1(
  .اًأخرج به ما ذكر فقوله فقط أصله ما تقدم مرار) فقط: (قوله

ـهـو ظـاهر وال يقـال اإلرداف بـاحلج قبـل طـواف العمـرة قـران ال يـصدق احلـد عليـه: َّالرصاع قال )2( ا ; أل
  . ملحق بالقران واهللا سبحانه أعلم: أي;نقول معنى قوهلم قران
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 وتقـــرر إردافـــه كـــإحرام مكـــي بحـــج إن كـــان يف ,إحـــرام مـــن احلـــرم قـــران لفـــوات رشطهـــام
  . وقبل سعيه يؤخرهطواف أمته,
 إن أردف مكي دخل بعمرة ففات حجه ملرضه حتلل بعمـرة خيـرج هلـا للحـل: وفيها
سـاكنها, : املكـي, وواللخمـي عىل القارن غري املكي دم وعممه عبـد امللـك, وواستشكل

يف كــون مــا فوقــه دون بعــد القــرص مثلــه قــوال , وومــا ال يقــرص فيــه مــسافر منهــا كــذي طــوى
  .بيب عن املذهب واألكثر عنهابن شعبان مع ابن ح

 فطـــاف وســـعى قبـــل أشـــهر احلـــج وحـــج مـــن عامـــه; دم اًعـــىل مـــن دخـــل قارنـــ: وفيهـــا
فخرجـــه اللخمـــي عـــىل اختـــصاص حـــج القـــارن بـــالطواف والـــسعي دوهنـــا كقـــول  ;القـــران

قارن مراهق مجرة العقبة حلق, ونفيه عىل اشرتاكهام فـيهام كقـول ابـن  إن رمى: مالك فيها
هـــقاجلهـــم يف القـــارن ,  وحـــج مـــن عامـــه, استـــشكل مفهـــوم, وحيلـــق حتـــى يـــسعى  ال; املرا

  . يف التحلل منه بعمرة ملرض أو عدواًجياب بأعامله خمصصو
 اًوهـم أو قـصور; لنقلـه مفهومـ رشط دم القران حجـه مـن عامـه: فقول ابن احلاجب

  .اً نصًمشكال
 وال يــردف مــن جــامع يف عمرتــه ثــم أحــرم بــاحلج مل يكــن قارنــا:  البــن القاســموفيهــا

  .حج عىل عمرة فاسدة
يهـا وال يرتدف عل: قال عبد امللك, ووال يلزمه ذلك احلج: عن كتاب حممد َّالشيخ

  .يرتدف عمرة وال حج عليه
عـــــىل عمـــــرة وال عمـــــرة عـــــىل حـــــج ففـــــي لـــــزوم  وإذا مل يـــــصح إرداف حـــــج: اللخمـــــي

  .القضاء نقل القايض وقول مالك
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  ]باب املتعة[
  . )1(كن عمرته إحرام من أتم ر:واملتعة

عامه ال حلقها, فلو أحـرم بـه  يف أشهر احلج حلج ولو تأخر شوط: روى ابن حبيب
  .قبله لزمه, وتأخري حلقها وال متعة فإن حلق افتدى

كونــه غــري مكــي وهــو موطنهــا,  يوجــب الــدم بــرشط, وويف ســقوط دم التــأخري مــا مــر
  ".ذي طوى"أو ما ال يقرص مسافر منها فيه كـــ

فيام فوقه دون بعد القرص قوال ابن شـعبان مـع ابـن حبيـب عـن , واًفاقات: ابن حارث
ثالـــث قالـــه ابـــن " مـــا دون امليقـــات كمكـــة: "نقـــل اللخمـــي, ومـــع األكثـــر َّالـــشيخاملـــذهب و

  .بشري
ــه زاد لتمكنــه مــن : اللخمــي ٌّالقيــاس إن أحــرم منــوي أو عــريف مــن مكــة أن ال دم; أل

مـــه إىل وطنـــه واملعتـــرب اســـتيطان ه قبـــل العمـــرة, فلـــو قـــدم بعمـــرة ناويـــه مل يفـــده; تـــأخري إحرا
  .إلنشائها غري مستوطن

ه قد يبـدو لـه: وقوله فيها ْبـن رشـد مـشكل, وناقـضه ا;أل بتـصديقه فيهـا الـويل ينتقـل  ُ
                                     

  .ه القران واإلفراد وما بعده خيرج ب,جنس) إحرام من أتم: (قوله: َّالرصاع قال )1(
 ;أشار إىل أن اإلحالل من العمرة ال بد أن يكون يف أشهر احلج بركن من أركـان العمـرة) ولو بآخر: (قوله

يه ال  ولــو بــرشط منهــا يف أشــهر احلــج ثــم يقــع اإلحــرام بــاحلج بعــده واملعتــرب يف ذلــك ســع,أي ركــن كــان
;  وهــو عطــف عــىل آخــر, ال حلــق العمــرة:أي) ال حلقهــا (:حلقــه ولــو بعــض الــسعي وهــو معنــى قولــه

ة مــن عــامني وهــذا أخــرج بـه إذا كــان احلــج والعمــر) حلــج عامــه: ( ولـو بــآخر رشط ال بحلــق وقولــه:أي
  .الرشط ال بد منه

ن مــن العمــرة يف أشــهر احلــج ال  وهــو إمتــام ركــ, وأشــار ابــن عبــد الــسالم إىل أن الــرشط األول, باتفــاق:قيــل
  .يف معنى املتعة: َّالشيخيستغنى به عن هذا الرشط وال يستلزمه وهو جيل كام قرر هذا معنى كالم 

 فإن عرف املتعـة املطلقـة فـال حيتـاج إىل , املتعة املطلقة أو املتعة التي يلزم الدم فيها: هل عرف:)فإن قلت(
 وإن عـــرف املتعـــة التـــي , ثـــم يـــذكر رشوط وجـــوب الـــدم,الـــرشطني املـــذكورين كـــام ذكـــر ابـــن احلاجـــب

  .فيها فقد أسقط رشطني أو ثالثاجيب الدم 
ُقلت(  حقيقة املتعة الرشعية عنده ما ذكر وال تـصدق املتعـة عـىل غريهـا وإذا صـح ذلـك :َّالشيخ يظهر أن :)ُ

  .فرشط الدم فيها ذكره بعد واهللا أعلم
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: قــول ابــن احلاجــب, ومــدعيا إرادة اســتيطان غــري بلــد املحــضون يف نزعــه مــن أمــه يف حــرز
: سالم ال أعــــرفهام, إال قــــول اللخمــــيهــــو غــــري مكــــي عــــىل األصــــح, وقبولــــه ابــــن عبــــد الــــ

ـــه عكـــس  الـــصواب عـــدم متعتـــه; ألن األصـــل استـــصحاب نيتـــه حتـــى ترتفـــع وال يـــتم; أل
  .وصفا العلة غريه كام مر
 اًإن ترك آفاقي أهلـه بمكـة وخـرج لتجـر أو غـزو وقـدمها متمتعـ: وسمع ابن القاسم

  .فال دم
ْبن رشدا   .استيطان ألن تركه بيته: ُ

 حتــى يــستوطنها اًال يكــون مكيــ:  فقــول أيب عمــر,نها دون أهــلوكــذا لــو ســك: حممــد
 يـستحقون غلـة حـبس اًالبـن سـهل وابـن القطـان يف قـدوم مـرىض موضـع, و مشكل;اًعام

ــام قبــل قــسمها, والبــن مــسلمة يفــرض  ومــن يــوم اســتوطنوا مرضــاه باســتيطاهنم أربعــة أ
  .هلم

  .حوطذو أهلني بمكة وغريها من مشتبهات األمور والدم أ: وفيها
  .سب إليهما كثرت إقامته به ن: أشهب
  .بعدم رجوعه ألفقه أو مسافته, وهذه غري األوىل: اللخمي
ضــــعف , ومــــرص لإلفريقــــي كأفقــــه لعــــدم إمكانــــه حجــــه منــــه إن رجــــع إليــــه: َّالــــشيخ

القيـاس مثـل : نحـوه قـول الـصقيل, ورجوع احلجـازي ملثـل أفقـه لغـو: اللخمي قول حممد
  .رجوع الشامي للمدينة كأفقه:  كنانةالبن, وأفق احلجازي كأفقه

, واحـــد رشط ابــن شــاس كــوهنام عــن, ومطلــق الرجــوع لبعــد القــرص كأفقــه: املغــرية
مـن اعتمـر عـن نفـسه ثـم حـج مـن عامـه : نقله ابن احلاجب ال أعرفـه, بـل يف كتـاب حممـدو

دمــه شــاة جيــزئ تقليــده وإشــعاره بعــد  وفــساد العمــرة كــصحتها; إذ مــن, عــن غــريه; متمتــع
  .ام حجه, وقبله; قوال ابن القاسم وأشهب مع عبد امللكإحر

  .إن مات قبل رمي مجرة العقبة فال دم عليه, وبعد وجب: وسمع ابن القاسم
ْبــن رشــدا ــه إنــام جيــب يف الوقــت الــذي يتعــني فيــه نحــره وهــو بعــد رمــي اجلمــرة: ُ  ,أل

  .فإن مات قبله مل جتب عليه
ُقلــت  وهــو خــالف نقــل النــوادر عــن , مل جيــب ظــاهره لــو مــات يــوم النحــر قبــل رميــه:ُ



אא 

 

151

151

مـن مـات يـوم النحـر ومل يـرم فقـد لزمـه : كتاب حممد عن ابن القاسم, وعـن سـامعه عيـسى
  .الدم

ُقلــت  ووقفــه اًيف وجوبــه مطلقــ, وجيــب مــن رأس مالــه, و ومل أجــده يف ســامع عيــسى:ُ
أشــهب عــىل إيــصائه بــه وإال مل جتــب, وال مــن ثلثــه كزكــاة عــني حــل حوهلــا يف مرضــه قــوال 

  ., وفرقوا لألول بمظنة ظهوره وإخفائهاَسحنونمع ابن القاسم و
 يوهم وجوبه عىل من مات قبل وقوفـه وال ,جيب بإحرام احلج: فقول ابن احلاجب
مـن مـات بعـد : لعبد احلق عن ابن الكاتب عن بعـض أصـحابنا, واًأعلم يف سقوطه خالف

 اًإن ذكــر متمتــع بعـد حلــه شــوط: ألشــهب وابــن القاسـم وعبــد امللـك, ووقوفـه فعليــه الـدم
ال يـــدري مـــن عمرتـــه أو حجـــه طـــاف وســـعى, وفديـــة واحـــدة حللقـــه ولباســـه, ودم متعتـــه 

نه إن كان الشوط من العمرة   .يكفي لقرا
طـــواف شـــوط فهنـــا لنـــسيانه الـــشوط   بعـــداًإن كـــان أشـــهب ال يـــصحح إردافـــ و:حممـــد

رجـع فطـاف وسـعى  ولـو وطـئ ,وبعده امتنع بناؤه عليه فصار كمردف قبـل طـواف يشء
نه أو متتعه وعليه فدية واحدة ثم يعتمر وهيدي وأهدى   .لقرا

مـه اًال يصري قارن: َّالشيخ  عىل قول ابن القاسم إن كـان مـن العمـرة ووطـئ قبـل إحرا
  .باحلج

نــه عليــه بدلــه قارنــ: حممــد قــول  يف قــوهلم أمجعــني ال أعــرف معنــاه اًهــو قــارن أفــسد قرا
حممـد وســمع ابـن القاسـم أن لفــظ نـاوي اإلفـراد بــالقران روى , وإال عـىل قـول عبــد امللـك

  .قال مالك عليه دم ثم: َّالعتبيةللصقيل يف , و فمفرداًغلط
ُقلت ْبن رشد مل يثبت هذا يف رواية ا:ُ ته يف عتيقة من النوادر مقابلة بـاألم حموقـ ُ  اًورأ

, خـــــري يف احلـــــج والعمـــــرة: مـــــن نـــــوى مطلـــــق اإلحـــــرام فالبـــــن حمـــــرز عـــــن أشـــــهب, وعليـــــه
نــه: للــصقيل واللخمــي عنــهو تعقبــه التونــيس بــأن الزم , واالستحــسان إفــراده والقيــاس قرا

  .من نيس ما نوى فقارن: ألشهب, والعمرة" أقله"قوله يف اإلقرار بحتمل 
  .عمرة احلج الحتامل كون املنيس َّ نيةحيدث: ابن ميرس
جعلـه  "قـول ابـن عبـد الـسالم, وهو نفـس قـول أشـهب: ابن بشري. صواب: الصقيل
إال قول عبد احلق عقب ذكره قول ابن ميرس عقب ذكره قـول . ال أعرفه" اًبعضهم خالف
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  .أشهب قول أمحد هذا صواب, فتدبره
  .عمرة واملغريب ال يعرف غري احلجهذا للمدنيني إلحرامهم بال: اللخمي

حـــج حـــج, وأهـــدى لتـــأخري حلـــق  ووالـــشك يف إفـــراد وقـــران قـــران, ويف عمـــرة: قـــال
ــه مل حيــدثالعمــرة ال  ; فــإن كانــت بحــج فواضــح, وإن كانــت بعمــرة فــام زاد َّ نيــةلقــران; أل

  .اًعىل فعلها ال يصريه قارن
ال  ولـــو شـــك هـــل أفـــرد أو متتـــع طـــاف وســـعى جلـــواز العمـــرة,: وقـــول ابـــن احلاجـــب

قــارن وينــوي احلــج جلــواز التمتــع فيهــا, صــورته مــسألة : قــال أشــهب, وحيلــق جلــواز احلــج
  .ينوي احلج: قوله, وها قول أشهباللخمي وال أعرف في

  . حلج اإلفراد والقران, والزمه هدي)فيهام(ضمري , وخالف قول اللخمي
 خـويز وروى ابـن: سنة, ولو لصبي أو حائض أو نفساء وغسل اإلحرام ولو بعمرة

  .آكد من غسل اجلمعة: منداد
  .الزم وال دم إن ترك: عبد امللك
      إثـــــم العامـــــداً أو ســـــهوًم يف تركـــــه جهـــــالمفهـــــوم قـــــول عبـــــد امللـــــك ال إثـــــ: ابـــــن بـــــشري

  .فيه الشاكو
ُقلت   .رواية ملحمد بزيادة َّالشيخ ذكره :ُ
  .من أحرم دونه ففيه طرق, و أساء:َسحنونقال 

  .روى حممد يغتسل: ابن حمرز
ابــــن الكاتــــب عــــن   ومل هيــــل فعلــــه لــــنقيلً إن ســــار مــــيال:ثالثهــــا: الــــصقيل وعبــــد احلــــق

  .علامئه, وعبد امللك
  .إن طال ترك وإال فقوالن: بشريابن 
باملدينـة وخـرج فـوره فـأحرم مـن ذي احلليفـة أجـزأه, وإن فعلـه  إن اغتـسل لـه: وفيها

  .هبا غدوة وراح عشيته فأحرم مل جيزئه
  .يصل به إحرامه, وليس فيها" أعاده"والصقيل عنها  ونقل الرباذعي

م بـذي احلليفـة وختيـريه  بخروجـه فيحـراًويف استحبابه ملريد حج من املدينة هبا معقب
  .فيه وتأخريه إليها



אא 

 

153

153

ُاملاجــشونعــن ابــن  َّالــشيخنقــل  إن أردت االنطــالق مــن املدينــة : ًقــائال َســحنونمــع  ِ
 ثـم اغتـسل والـبس ثـويب إحرامـك وأهـل عقـب ركوعـك ًفأت القرب فسلم كدخولك أوال

 مــع ,رمــاوالنفــساء إذا أح تغتــسل احلــائض: روايــة حممــد وقــول مالــك فيهــا, وبــذي احلليفــة
  .من أحرم من ذي احلليفة اغتسل هبا: لفظ أيب سعيد

  .أكره أن يغتسل باملدينة بكرة ويؤخر خروجه للظهر: وروى حممد
يــدلك فيــه , ودخــول مكــة ورواح صــالة عرفــة  هــو أوجــب مــن غــسل:وروى حممــد

  .رأسه وجسده بام يشاء دوهنام
  .للدخول حائض وال نفساء ال تغتسل: َّالشيخوروى 
  .يغتسالن له وروي: أبو عمر

:  فأخــذ منــه القــرايف لطــواف اإلفاضــة قــال,يغتــسل لكــل أركــان احلــج: ويف اجلــالب
  . ورمي اجلامرغوألشهب يغتسل لزيارته 

ُقلــت ــه مل:  إنــام يف النــوادر لــه:ُ ألحببتــه, وأخــاف  يــؤمر بــه لزيــارة القــرب والرمــي لــوال أ
ه ذريعة الستنانه وإجيابه, ومن فعله يف خاصته رجو   .اًت له خريأ

  .غسل الدخول بذي طوى, وإن فعله بعد دخوله فواسع: وروى حممد
ْبن وهبروى ا: َّالشيخ   .بمزدلفة استحبه بعض العلامء للسعي والرمي ووقوفه َ
  .فإذا اغتسل ولو باملدينة لبس ثويب إحرامه: َسحنون
  .إن لبس ثيابه حتى ذي احلليفة نزعها فال بأس: مالك

  .بان يرتدي بأحدمها ويأتزر باآلخريستحب ثو: ابن حبيب
  .يستحب إحرامه عقب صالة والنفل أفضل, وال بأس أن يأتزر ويرتدي: اجلالب
ْبــن وهــبروى ا: عــن حممــد َّالــشيخ مــن أتــى ميقاتــه بعــد الفجــر تــربص حتــى يــصيل  َ

  .الصبح وحيل النفل أحب إيل
        فليحــــرم اًهقـــ أو مرااًتــــربص إال أن يكـــون خائفــــ مـــن أتــــى وقـــت منــــع النافلـــة: وفيهـــا
  .دون صالة

جيــــرب الكــــري أن ينــــيخ بــــاملكرتي ببــــاب املــــسجد ذي احلليفــــة : وســــمع ابــــن القاســــم
  .ليصيل فريكب
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احلـــائض مـــن رحلهـــا إن كانـــت باجلحفـــة أو بـــذي احلليفـــة قـــرب  حتـــرم: وروى حممـــد
,  ولـــو باملـــسجد احلـــراماًال حيـــرم إال يف ثـــوب طـــاهر وينـــشئه ملبيـــ, واملـــسجد ال مـــن داخلـــه

  .تلبيته سنة من ابتدائه ولو بعمرة, ويلبي الطفل املتكلم وال يلبى عمن مل يتكلمو
لبيــــك لبيــــك ال رشيــــك لــــك لبيــــك, إن احلمــــد والنعمــــة لــــك  لبيــــك مهللا: واملــــروي

  .وامللك ال رشيك لك
  .بأس أن يزيد فال ٍّ اقترص عىل حظ, ومن زادغمن اقترص عىل تلبيته : أشهب
زاد  و، إليكاً ومرهوباً والفضل احلسن, لبيك لبيك مرغوبالنعامء لبيك ذا :زاد عمر

  .والعمل والرغباء إليك وسعديك واخلري بيديك, لبيك لبيك لبيك, لبيك :ابن عمر
مــن مل يلــب وكــرب أو توجــه , ويلبــي األعجمــي بلــسانه الــذي ينطــق بــه: وروى حممــد

إن مل يعوضـــها  :ثالثهـــا ,حتـــى طـــال فـــدم, فـــإن لبـــى حـــني أحـــرم وتـــرك; ففـــي الـــدم ناســـيها
  .بتكبري وهتليل للمشهور وكتاب حممد واللخمي

, وإال اليـست ركنًـ:  أي;التلبيـة مـسنونة غـري مفروضـة: معنى قـول اجلـالب: الباجي
 ولــــو بمــــسجد عرفــــة ومنــــى ويــــسمع مــــن يليــــه ,فهــــي واجبــــة يرفــــع الرجــــل صــــوته وســــطا

  .معمورة ري إن كانت غ:ثالثهايف حلوق مساجد ما بينهام هبام, , وبمسجد غريمها
  .واملرأة نفسها فقط: املشهور واللخمي الباجي عن رواية ابن نافع وعن
يستحب يف كل رشف وبطـن, ودبـر كـل صـالة, : الباجي, وروى حممد وابن حبيب

يلبـي اإلمـام دبـر : روى حممـد, وٍّولقاء الناس, واصطدام الرفاق, وإثر النوم وسامع ملب
  .قبل قيامه صالته مرة

 بابتــداء الطــواف أو دخــول مكــة أو احلــرم ملــن أحــرم مــن ميقاتــه أو ويف كفهــا للحــاج
  .املسجد أربعة ألشهب معها وروايتي الباجي وحممد واللخمي عن رواية املخترص

ه للخمـي عـن املختـرص املشهور بـدخول بيـوت: ابن بشري  ومل أجـده لـه ,مكـة, وعـزا
  .إال باملسجد
فــه حتــى يــتم ســعيه: وفيهــا ه, وكرههــا مالــك مــن أول طوا ال يلبــي يف : يقــول يف فتــوا

  . فإن لبى فهو يف سعة,طواف وال سعي
  .يلبي بعد سعيه, ويف جوازها للطائف وكراهتها روايتان: اللخمي
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  .يف عوده هلا بعد طوافه أو سعيه روايتا أشهب وحممد: الباجي
ويف قطعها بزوال شمس يوم عرفة أو برواحه للـصالة أو للموقـف أو بوقوفـه أربـع 

ْبــن رشــد ملحمــد وابــن القاســم وأشــهب وحممــد مــع اروايــات ْبــن وهــبعــن روايــة ا ُ يف , وَ
ـه مذهبـه لقولـه قول ابن القاسم فيها ثبت مالك عىل الثاين وعلمنـا ال يلبـي اإلمـام عـىل : أ

نيهام عــىل الثالــث نظــر; : قــول التونــيس, واملنــرب ويكــرب بــني ظهــراين خطبتــه يلبــي بــني ظهــرا
  .ري منهألن ذكر اخلطبة آكد والتكب

ردهـا لقـول واحـد, وعـن  ثبت عـىل هـذا, يبطـل مـا ذكـر عـن ابـن خلـدون مـن: وقوله
: نقلـه القـايض, وبرمي مجرة العقبـة إن أحـرم مـن عرفـة: للجالب والكايف, وغريه لقولني

  . وصوبه اللخمي,اًمطلق
  .للغادي من منى لعرفة أن يلبي أو يكرب: وروى حممد

َأصبغو َعبد احلكمن بالثانية واب َسحنونقال : َّالشيخ ْ   . بالثالثةَ
  .من أسلم أو عتق عشية عرفة لبى; إذ ال إحرام دون تلبية وقطع مكانه: عبد احلق

ُقلت ه :ُ   .ملحمد عن أشهب, والباجي ملالك وذكره يف العتق فقط َّالشيخ عزا
  .اختلف القائلون بقطعها برمي مجرة العقبة هل برمي حصاة أو بالسبع: املازري

يف املعتمـــر , وال يلبـــي راجـــع حلاجتـــه يف رجوعـــه:  وســـمع ابـــن القاســـموروى حممـــد
  .ولو بفوت حج

نة أو التنعـيم بـدخول مكـة : فيها يقطعها املعتمر من ميقاته أول املحرم, ومن اجلعرا
نـة بـدخول مكـة: أو املسجد, ويف املختـرص  وذو التنعـيم برؤيـة البيـت ودخـول ,ذو اجلعرا

  .ملسجداملسجد وواسع هلام حتى يدخال ا
فحمله اللخمي عىل اخلالف, وتعقبه ابن بشري بـأن معنـاه رفـع احلـرج ال مـا يـؤمر بـه 

 املحــــرم مــــن ميقاتــــه كــــام تقــــدم ومــــن مل حيــــرم منــــه إذا دخــــل :ســــمع ابــــن القاســــم, وابتــــداء
  .املسجد
ْبن رشـدا نـة إذا دخـل بيـوت مكـة, ومـن التنعـيم إذا : عـن األهبـري ُ املحـرم مـن اجلعرا

  .دخل املسجد
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وفائـــت احلـــج لرؤيـــة البيـــت ومـــن القـــرب  املعتمـــر مـــن ميقاتـــه:  ابـــن احلاجـــبفقـــول
  .تلبية الفاسد كالصحيح, وٌ وهم ونقيض مقتىض املذهب;لبيوت مكة أو املسجد

يستحب لقادم مكـة مـن طريـق املدينـة , و حتى يتماًال يرد ملب سالم: وروى حممد
  . دخوهلا من ثنية كداء

                         املــــــــــد غــــــــــري منــــــــــرصف, ويف حــــــــــديث ابــــــــــن بفــــــــــتح الــــــــــدال والكــــــــــاف و: )1(اخلليــــــــــل
, وللقابــــيس )3(اً, وحــــديث اهليــــثم بــــن خارجــــة بــــضم الكــــاف مقــــصور)2(عمــــر بالــــرصف
  .وغريه بشد الياء

 هـــي الـــصغرى بـــأعىل مكـــة هيـــبط منهـــا عـــىل األبطـــح واملقـــربة حتتهـــا عـــن يـــسار :حممـــد
  .اخلروج من ثنية كدي بضم الكاف, والنازل

  .وشد الياء: اخلليل
  .بل والقرص: غريه
  . من عكس فال حرجاًهي الوسطى بأسفل مكة راوي: حممد

 مــن بــاب غ دخــل ,إذا دخلــت مكــة فــأت املــسجد ال تعــرج عــىل يشء: ابــن حبيــب
ـت .  وللمدينـة مـن بـاب بنـي سـهم)4(بني شيبة وخرج للصفا من باب بنـي خمـزوم فـإذا رأ

ــــت الــــسالم :  وقلــــت,البيــــت رفعــــت يــــديك ومنــــك الــــسالم فحينــــا ربنــــا بالــــسالم, مهللا أ
 ومهابـــة, وزد مـــن رشفـــه وكرمـــه بمـــن حـــج إليـــه أو ً وتعظـــياماًمهللا زد هـــذا البيـــت تـــرشيف

  .ً وتعظيامً وتكرياماًاعتمر ترشيف
                                     

ّ األزدي الفراهيدي, البـرصي صـاحب العربيـة والعـروض, اخلليل بن أمحد بن عمرو بن متيم:  هو)1( ّ ّ
 .أحد األعالم

أخـذ  النحـو عنـه سـيبويه, . ّرو عن أيوب, وعاصم األحوال, والعوام بن حوشب, وغالـب القطـان
:  سـنة:, تـويفالعـني: مـن مؤلفاتـه. ّواألصمعي, والنَّرض بن شميل, وهارون بن موسى النحـوي

  .هـ175
 . 2/244: , وفيات األعيان4/382: وايف بالوفياتال: انظر ترمجته يفو

ن من , كتاب احلج, باب2/571:  أخرجه البخاري)2(   . )1501(مكة, رقم  من خيرج أ
  . )4039(رقم  مكة, أعىل من غ النبي دخول , كتاب احلج, باب4/1562:  أخرجه البخاري)3(
   ).8991(شيبة, رقم  بني باب من املسجد دخول , كتاب احلج, باب72 /5:  أخرجه البيهقي)4(
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مل أســـمع يف رفـــع , وإذا اســـتقبل الـــركن محـــد اهللا تعـــاىل وكـــربه: وروى ابـــن عبـــدوس
خري دخـــول القـــادم وقـــت منـــع النفـــل يـــأيت تـــأ, واًشـــيئ ٍاليـــدين حينئـــذ وال عنـــد رؤيـــة البيـــت

, اٍّفيطــوف طــواف القــدوم إثــر دخولــه قبــل الركــوع كــل حمــرم بحــج مــن حــل ولــو كــان مكيــ
  . مستحباًسوى مراهق أو حائض ودخوهلا هنار

  .)1(غلفعله : عياض
ُقلـــت ال بـــأس أن تـــؤخر ذات اجلـــامل : َّالـــشيخروى , و ورواه مالـــك عـــن ابـــن عمـــر:ُ
  . لليل طوافهااًتقدم هنار

  .إنام هو عىل من قدم مكة: القايض
عــــىل مــــن أحــــرم مــــن احلــــرم, وخيــــتص ســــقوطه بــــاملكي كــــدم  ظــــاهره ثبوتــــه: البــــاجي

  .القران
ُقلـــت  كونـــه كـــدم القـــران يـــسقطه عـــن مكـــي أحـــرم مـــن احلـــل واملنـــصوص ال يـــسقط :ُ

  . يستدركه ما مل يراهقاً وفرضاًونقله الباجي, وهو سنة وسامه فيها واجب
  .رتكه قوال ابن القاسم مع مالك وأشهبويف الدم ب

نقلــه عــن  و,اختــاره ابــن اجلــالب, وناســيه كعامــد تركــه: اللخمــي والتونــيس وحممــد
  .ال دم عليه:األهبري وعن ابن القاسم

ُقلت ه غري عامد كاملراهقاً هو ظاهر تعليلها سقوط الدم عمن طافه حمدث:ُ   . بأ
  ]باب املراهق[

   .الوقوف إن طاف وسعىاملراهق من خاف فوت : أبو عمر
  .)2(من ضاق وقت إدراك وقوفه عنهام ملا ال بد له من أمره: الباجي

                                     
 مكـــة دخـــول إرادة عنـــد طـــوى بـــذي املبيـــت اســـتحباب , كتـــاب احلـــج, بـــاب919 /2:  أخرجـــه مـــسلم)1(

  ).1259(ا, رقمًهنار ودخوهلا لدخوهلا واالغتسال
  .عن ابن عبد الرب من خاف فوات الوقوف إن طاف وسعى: (قوله: َّالرصاع قال )2(

 وتأمـل الفـرق بـني الرسـمني, واهللا ,)وفه عـنهام ملـا ال بـد لـه مـن أمـرهق من ضاق وقت إدراك و:قال الباجي
  .سبحانه أعلم
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فــه وتــأخريه للمراهــق: وروى حممــد  ولــه عــن أشــهب أحــب تــأخريه إن ,تعجيــل طوا
إن قـدم يـوم الرتويـة : َعبد احلكـمروى ابن , وقدم يوم عرفة وتعجيله إن قدم يوم الرتوية

  .أخريه, ويوم الرتوية وال أهل يعجلومعه أهل أو يوم عرفة فله ت
يؤخر املحرم من مكة سعيه إلثر إفاضته, فإن طاف وسعى قبل وقوفه أعاد : وفيها

ه هــدي ــرس شــأ هــدي عــىل : شــاذ قــول ابــن احلاجــب, وســعيه إثرهــا, وإن مل يعــده كفــاه وأ
 اً ال أعرفــه, إال ختــريج التونــيس مــن عدمــه فيهــا عــىل مفــيض حمــدث طــاف تطوعــ,املــشهور

اإلفاضـــة فـــيحكم بانـــسحاهبا, ورشط مطلقـــه طهـــارة احلـــدث,  َّ نيـــةطهـــارة, ويفـــرق بتقـــدمب
ال : قـــال املغـــرية, وفــإن طـــاف حمــدث لقـــدوم ســعي بعـــده أو إفاضــة أعـــاد ولــو رجـــع لبلــده

  .يرجع وجيزئه
  .َعبد احلكم قوالن هلا والبن اًويف إجزاء تطوع من أفاض حمدث

 أجـزأه; للخـالف يف إجـزاء مـا فعـل اً فرضـ والًإن طاف قربه ال ينوي نفال: اللخمي
ففـــي قـــول ابـــن , فـــرسها الـــصقيل بعـــدم الـــدم, وكوقـــوف مـــن مل يعـــرف عرفـــة هبـــا َّ نيـــةدون

 قـدوم مل مـن سـعى بعـد طـواف: خترجيه بعـضهم مـن قولـه فيهـا, و)يف الدم نظر(: احلاجب
ذا خفيـف;  ومـا ذكـر حتـى وصـل بلـده; جيزئـه وعليـه دم والـدم يف هـً وال نفـالاًينو به فرضـ

  .اإلفاضة َّ نيةيرد بام تقدم من تقدم
فــه حمــدث: وفيهــا مــاًإن ذكــر معتمــر طوا  وإن كــان , كمــن مل يطــفاً رجــع مــن بلــده حرا
  .إن أصاب النساء والصيد والطيب فعليه اجلزاء, وحلق افتدى

  .ويف طيبه الفدية ويف إصابة النساء بالعمرة واهلدي: قال يف كتاب حممد
ٍث لقــدوم ســعى بعــده وأتــم حجــه بإفاضــة بطهــر ووطــئ رجــع إن طــاف حمــد: وفيهــا ٌ

ــه  حــالل اللــبس فقــط ليطــوف ويــسعى ويعتمــر وهيــدي وال يعيــد حلقــه, وطيبــه عفــو; أل
ـــه غـــري عامـــد كـــاملراهق ولكـــل صـــيد جـــزاء, ;بعـــد اجلمـــرة, وفـــساد طـــواف قدومـــه عفـــو  أل

  .ال عمرة: وجل الناس قال
ــض, ورهــاروى حممــد ال دم لفــساد قدومــه كظاه: التونــيس مــن أحــرم بحــج : اًروى أ

فــه وسـعيه وتـم حجـه وعليــه دم, فجعـلاًجنبـ فـساد طـواف القــدوم   وأمتـه كـذلك أعـاد طوا
  .كعدمه يف إجياب الدم
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ــــام الرمــــي: "وروايــــة حممــــد "  ونكاحــــه قبــــل عمرتــــه فاســــد,ال يعتمــــر حتــــى تنقــــيض أ
ه إن حل بطوافه وسعيه صح نكاحه   . وإال امتنعت عمرته,تناقض; أل

ُقلـــــت ـــــام الرمـــــي ال لفـــــساد قدومـــــه, اً دم املحـــــرم جنبـــــ:ُ  لعلـــــه لتـــــأخري إفاضـــــته عـــــن أ
صـحيحة مـن   بعـد إفاضـةاًإن سعى تطوع, وركنه وعمرته ملا كانت جابرة حجه أشبهت

وصـحته قـوال عبـد احلـق وبعـض  ; ففـي لغـو سـعيه الثـايناًسعى بعـد أن طـاف لقـدوم حمـدث
ُشـــيوخ واجبـــه, ورده عبـــد احلـــق بـــأن ذلـــك فـــيام  بـــأن تطـــوع فعـــل احلـــج ينـــوب عـــن اه حمتجـــُ

  .يصح التطوع به والسعي ليس كذلك
ُقلــت ُاملاجــشون أليب إســحاق عــن ابــن :ُ  وقــد نــيس مجــرة العقبــة ,مــن تطــوع بــالرمي ِ

  .أجزأه ذلك, مع أن الرمي ليس مما يتطوع به يف غري احلج
يبني : ًالولو بنى من أحدث فيه ففي بطالنه قوال ابن القاسم ورواية ابن حبيب قائ

  .الراعف
  .نجس ٍيكره بثوب: ورشط كامله طهارة اخلبث لسامع القرينني

ه طاف واجب:وفيها   . بنجاسة مل يعد كذكره بعد وقت صالتهاً إن ذكر أ
ْبن رشدا   .القياس إن ذكرها فيه ابتداء: ُ

ُقلـــت وبعـــده أعـــاده, والـــسعي إن قـــرب, وإال : عـــن أشـــهب قـــال عنـــه َّالـــشيخ حكـــاه :ُ
ْبن رشدذكره عنه ا, واستحب هديه   .ليس هذا بقياس: دون استحباب هدي, وقال ُ

  . ال أعرفه, إن ذكرها فيه بنى:وقول ابن احلاجب
ْبــن رشــد قــوالن; ألخــذ ااً ففــي صــحته وإعادتــه أبــداًولــو طــاف هبــا عامــد مــن ســامع  ُ

يكره بثـوب نجـس, وخترجيـه عـىل الـصالة فـإن ذكرهـا بعـده وقبـل ركعتيـه, فقـال : القرينني
ْن رشــدبــا تــا: ُ ْبــن رشــدالــصقيل وا وإال فطــرق ,ابتــدأه, وبعــدمها إن بعــد أجزأ يف وجــوب : ُ

َأصبغ وضوءه واستحباهبا قوال حممد واًإعادهتام باقي ْ ْبن رشد, وعزا اَ األول البن القاسم  ُ
َأصبغوصوب قول  ْ ـض, و بخـروج وقـتهام هبـامًبال إعـادة, قـائال:  عنهاً معربَ  اًعـزا الـصقيل أ

  .يعيد الطواف والسعي: ًن القاسم وأشهب قائالاألول الب
  .وقتهام وانقطاعه بسالمه عىل بقاء يف إعادهتام قوالن بناء: ابن بشري
ال يعيــدمها خلــروج وقــتهام : إن صــالمها بثــوب نجــس فأصــل ابــن القاســم: اللخمــي
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: قـــال. اًيعيـــدها مـــا دام بمكـــة, فـــإن خـــرج لبلـــده فـــال ويبعـــث هـــدي: يف كتـــاب حممـــد, وهبـــام
ام الرمـي, وبعـدها يف شـهرها خيتلـف   وأرى إعادهتام إن كان بمكة ما مل خترجايس بينًول أ

فـــــه أداء  يف إعــــادهتام, وبعــــده ال إعـــــادة لتبعيــــتهام الطــــواف ال يشء عليـــــه حيــــث يكــــون طوا
  . للدم فقضاء الركعتني كذلكاًوحيث يكون قضاء موجب

ُقلت   . به, ويف نقيضه نقيضه يريد حيث ال يشء عليه يعيدمها ألهنام كمتصلتني:ُ
  .جعل البيت عن يساره: ورشط صحته

ه الصقيل ألشهب: اللخمي   .إن نكس رجع من بلده, وعزا
              كونـــــه خـــــارج البيـــــت داخـــــل املـــــسجد فـــــال جيـــــزئ , ووقيـــــل ال للخـــــالف: ابـــــن بـــــشري
  .داخل احلجر

  .ء عليهلو ابتدأ من بني احلجر األسود وبني الباب أجزأه وال يش: يف كتاب حممد
  .إن بدأ بغري احلجر األسود ألغى ما قبله: ابن اجلالب

ه ليس من البيت وليس حيسن فعله: اللخمي   .لو تسور من طرفه أجزأه; أل
               وال شـــــــاذروان البيـــــــت مـــــــا أســـــــقط مـــــــن عـــــــرض أســـــــسه مـــــــن خارجـــــــه : ابـــــــن شـــــــاس

  .وقربه أفضل
  .ال بأس به وراء زمزم لزحام: وفيها

 ائفه لــه قــوال ابــن القاســم وأشــهب وال لزحــام يف عــدم رجوعــه لــهويف صــحته يف ســق
 وخـــرجهام الـــصقيل عـــىل قـــويل ابـــن القاســـم وأشـــهب ,وابـــن شـــبلون َّالـــشيخمـــن بلـــده قـــوال 

  .نقل ابن عبد السالم تفسريه, وبالدم َّالشيخ قول ًمتمام
  .بعدم الدم مل أجده: الباجي
ألحـــق اللخمـــي هبـــا مـــا وراء , وإن طـــاف فيهـــا حلـــر الـــشمس ال لزحـــام أعـــاد: وفيهـــا

ال مـن وراء زمـزم :  فقـول ابـن احلاجـب,زمزم, ورده سند بأن زمـزم يف جهـة واحـدة فقـط
  .  غري ذات تفريق كثرياًوبلوغه سبع,  ال أعرفه,وشبهه عىل األشهر إال من زحام

حدثــه ولــو غلبــة , ومــع بقــاء طهــره  أو لعــذر,يــسريه عمــد تفريقــه يبطلــه إال: اللخمــي
 فلــو بنــى بعــد طهــره; ففــي بطالنــه قــوال ابــن القاســم, وروايــة ابــن حبيــب ,هيوجــب بطالنــ

  .يبني الراعف: ًقائال
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  .يسري عمد تفريقه مكروه ونسيان بعضه ككله: الباجي
  .رجع إليه ابن القاسم بعد أن خفف الشوطني: حممد
  .شك النقص كتحققه: يف املوطأ, ويبني ما مل يطل أو حيدث: وفيها

ختفيــف مالــك : ســمع ابــن القاســم, و الــشك بعــد متامــه غــري مــؤثرحيتمــل أن: البــاجي
  .للشاك قبول خرب رجلني طافا معه

  .يف رواية قبول خرب رجل معه: َّالشيخ
عـــن األهبـــري القيـــاس إلغـــاء قـــول غـــريه وبنـــاؤه عـــىل يقينـــه كالـــصالة, وقالـــه : البــاجي

بـادة مل تـرشع فيهـا بأهنا عبادة رشعـت فيهـا اجلامعـة والطـواف ع: فرق الباجي, وعبد احلق
  .فيعترب قول من ليس معه فيها كالوضوء والصوم

  .الركن األسود: وبدؤه ومنتهاه
إن بدأ من اليامين ألغى ما قبل الركن األسود ونحـوه : الباجي, روى داود بن سعيد

فـه عـىل ذلـك وركـع; فـابن كنانـة,البن القاسم , وإن بعـد اًيعيـد إن ذكـر قريبـ:  فـإن أتـم طوا
  .زأه وأهدىأو أحدث أج

إن مل يذكر حتى أحدث ابتدأ طوافه وسعيه, فـإن خـرج مـن : عيسى عن ابن القاسم
  .مكة وبعد أهدى

وبـــني البـــاب بيـــسري  لـــو ابتـــدأه مـــن بـــني احلجـــر األســـود: عبـــد احلـــق عـــن كتـــاب حممـــد
  .أجزأه وال يشء عليه
  .بغري احلجر األسود ألغى ما قبله إن بدأ: ابن اجلالب
  . بعد سعيه بنى وركع وسعىاًوطإن ذكر ش: وروى حممد

 اً بنـــى إن قـــرب باقيـــاًمـــن ذكـــر مـــن طـــواف الـــسعي بعـــد ركوعـــه وســـعيه شـــوط: وفيهـــا
 اًكمــن طافــه حمــدث رجــع وضــوءه وركــع وســعى, وإن طــال ابتــدأ, وإن وطــئ بعــد رجوعــه

  .ووطئ بعد رجوعه
فــه ابتــدأه عــىل املــشهور: وقــول ابــن احلاجــب  ال ,إن ذكــر وقــد كمــل ســعيه بعــض طوا

  .فهأعر
  .يقطعه إلقامة العرص: ظاهر سامع القرينني, وويقطع إلقامة فرض ويتمه لسالمه
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ْبــن رشــدوقـول ا  يقتــيض ,ال بــأس بقطعــه: قــول اجلــالب, و أمــره بــه ال ختيـريه,اًاتفاقــ: ُ
   .ال يقطعه جلنازة, فإن فعل ففي ابتدائه وبنائه قوال ابن القاسم وأشهب, وختيريه

  .اإلحرام  اإلقامة شوطني قبلال بأس أن يطوف بعد: اجلالب
ُقلت   .وأما املبتدئ فأخاف أن يطول ورخص فيه:  رواه حممد, وزاد:ُ

, ويف ابتدائــه خلــروج نفقــة نــسيها وبنائــه إن كــان قــدر زمــن اجلنــازة قــوال ابــن القاســم
  . ألهنا صالة;وختريج اللخمي عىل الثاين, ورده ابن بشري بشبه اجلنازة به

  . لركوع فجر, وعسى به يف التطوع ويبنيال خيرج منه: وروى أشهب
  .بعض الشوط ال يبني عليه: الباجي

  :عقبه ويركع ركعتيه
 ]1: الكافرون[ ﴾ C B A﴿بـ يستحب قراءهتام: ابن حبيب, وابن شعبان

   .]1: اإلخالص[ ﴾ D C B A﴿و
فـه أول دخولـه خلـف املقـام:ابن عبدوس عن ابن القاسم قالـه ابـن , و يـركعهام بطوا

  . كل طوافشعبان يف
للبــاجي والــصقيل مــع اللخمــي, والتونــيس   كطــوافهام:ثالثهــاويف وجــوهبام وســنتهام, 

ْبن رشدوالقايض وابن بشري مع ا ُ.  
  .ويسري تأخريمها ما مل حيدث عفو

فــه وركوعــه ناســي:اللخمــي فــه وابتدائــه روايــة اً لــو فــرق بــني طوا  ففــي بنائــه عــىل طوا
فـــه: نقـــل حممـــد, ومـــن نـــسيهام حتـــى ســـعى صـــالمها وســـعى: حممـــد إن : روى, وإعـــادة طوا

ال يعيـــد , و مكـــة أعـــاد طـــوافهام الواجـــب, وإن بعـــد فعلهـــام وأهـــدىاًأحـــدث قـــبلهام مقاربـــ
  .يلزم عىل بناء النايس يف الواجب بناء املحدث, والتطوع إال أن يشاء إن مل يتعمد حدثه

  . ال جيزئ مكتوبة عنهام:وفيها
 قبــل ركــوع اًآلخرمهــا, فــإن ابتــدأ ثانيــ كراهــة مجــع ركــوعي أســبوعني: وســمع أشــهب

األول قطعه له, فإن أمته ففي ركوعه لكل منهام أو ركعتني فقـط قـوال املـشهور, والبـاجي 
  .عن ابن القاسم
قيــاد املـذهب أن الثــاين طــول يوجـب اســتئناف مــا , ووكــذلك ثالـث ورابــع: اللخمـي
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  .تقدم من طواف
ـــه ال يـــدرك الطـــواف: روى حممـــد  إال بعـــد العـــرص أن يقـــيم بـــذي أحـــب لقـــادم علـــم أ

فــــه, فــــإن طــــاف وأخــــر  طــــوي للغــــروب, فــــإن دخــــل بعــــد العــــرص فــــال بــــأس أن يــــؤخر طوا
فــه  ركعتيــه حتــى صــىل املغــرب فركــع وســعى; فــإن كــان بطهــر واحــد أجــزأه وإال أعــاد طوا

مـــن أفـــاض مـــن منـــى ومل يـــصل العـــرص وقـــد , واًوســـعيه, فـــإن تباعـــد مـــن مكـــة بعـــث هـــدي
مـن طـاف قبـل حـل النفـل , وف فـوت العـرص فيطـوف بعـدهاصليت طاف وركع إن مل خيـ

  .أخر إليه وأجزأه ولو يف احلل ما مل حيدث
  .أحب مقامه باملسجد حتى يركعهام: َّالشيخوروى 

ُاملاجشونوقول ابن    .اًال بأس هبام بعد الصبح غلس: ِ
  .وروى حممد استحب تأخريمها عن صالة املغرب: قال

  .وسع فيه أبو مصعب و,يقدم املغرب: اللخمي عن حممد
ُقلت   . وسمعه ابن القاسم:ُ

ْبــــن رشــــدا األظهــــر تعجــــيلهام خلفــــتهام وفــــضل صــــلتهام بــــالطواف, بخــــالف صــــالة : ُ
  .اجلنازة األفضل تأخريها إذ ال فضل يف تعجيلها

أرجـــــو خفـــــة ركـــــوعهام يف إقامـــــة الـــــصبح بمكـــــة إلطـــــالتهم اإلقامـــــة لقطـــــع : وســـــمع
 ولـو يف وقــت مـنعهام وقــارب مكـة; ففــي ,قــبلهاملــو سـعى , والطـواف, وكـذا ركعتــا الفجـر

أصــل   الــسعي فقــط; لروايــة حممــد مــع البــاجي عــن:ثالثهــالــزوم إعــادة طــوافهام وســعيهام, 
إن ذكرمهــا بعــد متــام نــسكه : عــىل األول املــشهور فيهــا, واملــذهب, ونقليــه عــن ابــن القاســم

 بـــأن طــــواف فـــرق, وومل يطـــأ ومهـــا مـــن طـــواف الـــسعي الــــسابق الوقـــوف فهـــدي وإال فـــال
  .القدوم متعني الوقت بخالف اإلفاضة

  .إن قلنا ختتص اإلفاضة بوقت معني لزم الدم: القرايف
مـع ثـاين حجهـا : سمع ابـن القاسـم, وويؤاخذ املعتمر بموجب الفدية قبلهام: وفيها

إن ذكرمهـــا مـــن إفاضـــته بعـــد وطئـــه أفـــاض وركعهـــام ثـــم اعتمـــر وأهـــدى, وإن بعـــد فهـــدي 
  .اًمطلق
ْبــن رشــدا بــالقرب فمــىض لبلــده وجــب رجوعــه   إن ذكرمهــا مــن إفاضــته بعــد وطئــه:ُ
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وجبـت إعادتـه يف الوقـت فلـم يعـد حتـى خـرج وجبـت  مـن: لإلفاضة والعمرة عىل القول
  .إعادته بعده
  . يفرق بمشقة العود ملكة:وقلت

  .يرجع ويركعهام: قال املغرية, وببلده ركعهام وأهدى إن ذكرمها: اللخمي
ُقلت   .طواف وجيب كونه بعده ظاهره دون :ُ

فـــــه  إن ذكرمهـــــا: اللخمـــــي مـــــن الطـــــواف األول قبـــــل يـــــوم الرتويـــــة ركعهـــــام بعـــــد طوا
فـــه, فـــإن مل يطـــف وذكرمهـــا بعرفـــة; ففـــي  وســـعيه, وإن ذكرمهـــا يـــوم الرتويـــة اســـتحب طوا
سقوط دم ترك طواف قدوم كمراهق ولزومه لتفريطه بالنسيان قوالن, وإن ذكرمها بعـد 

 وإن كانتـا مـن ,يف دم تـأخري القـدوم القـوالن, وتـأخري اإلفاضـة  دمذي احلجة ومل يطأ لـزم
ام الرمي يف شهره, ففي اهلدي قوالن وبعده هيدي   .طواف اإلفاضة; حيث يعيده بعد أ

  .إن كانتا من وداع فال هدي: وروى ابن حبيب
إن صـــاد قـــبلهام أو أحـــرم حلـــج حيـــث يعيـــد طـــوافهام وســـعيهام فـــال : ابـــن عبـــد الـــرمحن

  .تناقض وال قران واجلزاء مستحب: و قارن, فقيلجزاء وه
 فـــــإن ذكـــــر قـــــرب مكـــــة فـــــسخ وبعـــــد بعـــــده أشـــــبه , ركوعـــــهاًلـــــو نكـــــح ناســـــي: التونـــــيس

  .اختلف يف نكاح املريض إذا صح, وإمضاءه
  .ال جيزئه: روى حممد, وكره: ويطلب فيه ميش القادر, فإن محل أو ركب فللقايض

ه مكروه; لقول مال: الباجي   .يعيد, فإن مل يعد بعث هبدي: كإنام يريد أ
  .أعاد إن مل يفت فإن طال فدم: وفيها

املحمــول يرجــع مــن بلــده ليطــوف وهيــدي, والراكــب إن : أبــو عمــر عــن ابــن القاســم
  .بعد مكة كوصول بلده: عن أشهب فيهام, وطال أهدى فقط
  .قوالن بعد وصوهلام يف رجوعهام: ابن بشري
. ب; ألن الـــــــدواب ال تـــــــدخل املـــــــسجدحيمـــــــل وال يركـــــــ: َســـــــحنون قـــــــال :والعـــــــاجز

  .له ركوب طاهر الفضلة: الباجي
  .إن أفاق مريض أحب أن يعيد: َّالشيخوروى 
يقــوى أن يمــيش يركــب, ثــم رجــع عــن  ال مــن بــه مــرض أو ضــعف:  قــال مالــك:قــال
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  .أو ضعف: قوله
  :واستالم احلجر األسود بفيه

لـيس عليـه اسـتالمه : ايف ابتدائه ويف اختصاصه بواجبه وعمومـه يف كـل طـواف قوهلـ
طـواف  يف ابتدائه إال يف الطواف الواجب إال أن يشاء, وال يدع التكبري كلام حاذاه يف كـل

  .حتى التطوع
 مـــع ,صـــفة كـــل الطـــواف واحـــدة: اســـتالم احلجـــر يف ابتدائـــه وقـــول التلقـــني بعـــد ذكـــر
 أطلـــق الـــصقيل وغـــريه, و ابتـــدأ باالســـتالماًمـــن طـــاف تطوعـــ: نقـــل اللخمـــي عـــن املـــذهب

  . مل أعرف حامله,قوهلا عىل التأكد محل: قول ابن احلاجب, وقوهلا
يزاحم عليه دون أذى, فإن شق; ملسه بيده أو عود إن بعد ووضعها عىل فيه : وفيها
  .خري أشهب, فإن تعذر كرب, وبه: روى ابن شعبان, ودون تقبيل

وصــــــوبه بــــــه, : روى حممــــــد, وويــــــستلم الــــــيامين إذا وصــــــله بيــــــده ال فيــــــه دون تقبيلهــــــا
  .اللخمي فيهام, فإن تعذر كرب ومىض

واسع كلام حاذامها أن يستلمهام وال يـدع التكبـري كلـام حاذامهـا, وال بـأس أن : وفيها
  .يستلم احلجر من مل يكن يف طواف

  .اًإن كان طاهر: َّالشيخ
  .يستلم احلجر األسود يف أشواطه كلها: اجلالب
 للـصفا, فـإن طـاف بعـد ذلـك فلـيس إذا تم طوافه استلم احلجر قبـل خروجـه: وفيها

  .عليه استالمه قبل خروجه ملنزله إال أن يشاء
  .وال يستلم عند خروجه اليامين: حممد

: نقــل الرباذعــي والــصقيل عنهــا, وال يشء يف تــرك االســتالم: وســمع القرينــان معهــا
و دليـل , بـل هـاًوال يستلم الركنني اللذين يليان احلجر, وال يكرب إذا حاذامها مل أجده نـص

ــــــراهيم  عــــــد إب            عــــــدم ذكرمهــــــا, وتعليــــــل أيب عمــــــر عــــــدم اســــــتالمهام بكــــــوهنام عــــــىل غــــــري قوا
  .وقبوهلم إياه

نقلـه بعـضهم عـن القابـيس مل أجـده , ولو ردا عىل قواعد إبـراهيم اسـتلام: قال عياض
  ., بل تعليله استالمهام ابن الزبري برده إيامها عىل قواعد إبراهيماًرصحي
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  . ال أعرفه,يكرب هلام: احلاجبوقول ابن 
ـــ: وفيهـــا  بكتابـــك, اً بـــك وتـــصديقاًكـــره مالـــك قـــول النـــاس عنـــد اســـتالم احلجـــر إيامن

  .بدعة: ووضع اخلدين واجلبهة عليه, وقال
, ومــــن فعلــــه يف خاصــــته اًإنــــام كرهــــه خــــوف أن يــــرى واجبــــ: عــــن ابــــن حبيــــب َّالــــشيخ

سـم اهللا واهللا أكـرب, اسـتالمه بويقـول عنـد ا:  قـال.وابـن عبـاس فذلك له, وفعله ابن عمر
  . بام جاء به حممد نبيكاً بك وتصديقاًمهللا إيامن

 لـسنة نبيـك اً بكتابـك ووفـاء بعهـدك واتباعـاًوتـصديق: ونقله ابـن شـاس مـن أولـه إىل
  .غحممد 

 ¬ ® ¯ ° ± ² ﴿ٍويــستحب الــدعاء حينئــذ : عــن ابــن حبيــب َّالــشيخ
¸ ¶ µ ´ ³﴾ ]ـــرة يـــدي وفـــيام عنـــدك  مهللا إليـــك بـــسطت ]201: البق

  .التلبية فيه تقدمت, وعظمت رغبتي فاقبل جميئي وأقل عثريت
  .يلزم الطائف السكينة والوقار: عن ابن حبيب َّالشيخ

  . عىل الذكر والتهليل واحلمدً مقبال:اللخمي
إن بــاع أو اشــرتى فيــه مل يعجبنــي, وال بــأس بحــديث خفيــف فيــه, وال ينــشد : وفيهــا

  .اًشعر
 :روى ابــن حبيــب, و عــىل الطاعــةاً أو حتريــضاًثــة أبيــات وعظــثال يــستخف: اللخمــي

  .يكره فيه احلديث ال الكالم
  .كراهة القراءة فيه: وفيها

  .أجازها أشهب إن قلت وخفت: اللخمي
ُقلت ى: زاد, وال بأس: رواية له بلفظ َّالشيخ ذكره :ُ   .وأن يرسع يف مشيه أو يتأ

  .طشال بأس برشب الطائف املاء إن ع: وروى حممد
روى حممــد كراهــة تغطيــة فــم الرجــل وتنقــب , ووالنــساء خلــف الرجــال: ابــن حبيــب

  .املرأة
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  ]باب الرمل[
  . يطلب يف ثالثة أشواط; أول طواف القدوم للرجال ال النساء:الرمل
  .هو اخلبب: التلقني
  . وال حيرس عن منكبيه وال حيركهام,)1(باخلبب اإلرساع: الباجي
ُقلت   . حيرس عن منكبيه فيهال:  سمع ابن القاسم:ُ

ْبن رشدا   . وال حيركهام:زاد يف كتاب حممد: ُ
ْبن رشدا   .إن انحرسا أو حتركا لشدة رمله فال بأس: ُ

  .اخلبيب الشديد دون اهلرولة: الرمل: قد قيل
 هيـــز منكبيـــه ال الوثـــب اً خفيفـــاًهـــو أن يثـــب يف مـــشيه وثبـــ"وقـــول اجلـــوهري : البـــاجي

  .يك منكبيه بتحرك جسده ال قصد إفرادمها به فحسنإن أراد قدر وثبة حتر" الشديد
مــن تركــه , ومنعــه الزحــام يــسقطه, ومــيش فــوق املــيش املعتــاد دون اجلــري: ابــن بــشري

  .اً أو نسيانًجهال
اد, ثـم رجـع, وبـه قـال ابـن إن قـرب أعـ: مـرة قـال, وعليه دم, ثم رجـع عنـه: قال مرة

  .القاسم
  .فدمإن كان بمكة أعاد وإن فات : حممد عن أشهب

  .ال يعيد وعليه دم: عبد امللك
وذكر اللخمي ثبوت الدم وسقوطه مفرعني عىل عدم اإلعادة يف القـرب, وذكرمهـا 

ْبـن وهـبأبو عمـر مفـرعني عـىل البعـد, وعـزا سـقوط الـدم البـن القاسـم, وروايـة ا وثبوتـه  َ
  .لرواية معن
ْبن وهبروى ابن القاسم كا: َّالشيخ َ.  
         يرمـــل يف اإلفاضـــة مـــن أحـــرم مـــن مكـــة مكيـــا : ن نـــافعروى ابـــن كنانـــة, وابـــ: البـــاجي

  .أو غريه
                                     

  .هو ظاهر: َّالرصاع قال )1(
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  .من أخر طوافه حتى صدر رمل: والباجي قال يف املخترص َّالشيخ
  .رمل من أحرم من مكة أحب إيل: روى حممد: َّالشيخ

رمـــل مـــن أحـــرم مـــن التنعـــيم أحـــب إيل ولـــيس كوجوبـــه : قـــال مالـــك مـــرة: اللخمـــي
نقل ابن احلاجـب : قول ابن عبد السالم, ومها سواء: قال مرةو, فيمن أحرم من امليقات

 مل أجده يف املذهب بعد البحـث عليـه; يـرد ,تركه يف املراهق ونحوه, واملحرم من التنعيم
ـــه إنـــام ورد اًبقـــول ابـــن بـــشري يف مـــرشوعيته ملـــن أحـــرم مـــن التنعـــيم قـــوالن موجهـــ  الثـــاين بأ

  .قدم منه فصوابٍفيمن أحرم من بعد, وإن أراد عدم وجوده أل
  .يرمل املعتمر مكيا أو غريه:  قال يف املخترص:َّالشيخ
نـة أو التنعـيم, ولـيس كوجوبـه عـىل مـن اعتمـر : وفيها يستحب ملـن اعتمـر مـن اجلعرا
  .من ميقات
  .من فاته احلج ال يدع الرمل روى حممد: َّالشيخ

َأصــــبغ يــــستحب للخمــــي عــــن :ثالثهــــاويف رمــــل مــــن طــــاف بــــصبي,  ْ يف  يخَّالـــــش مــــع َ
َأصبغعن ابن القاسم و َّالشيخالنوادر وظاهره عن مالك و ْ َ.  

 وختريج اللخمـي عـىل قـول ابـن القاسـم يف ,َّالشيخويف رمل من طاف بمريض قول 
  .ال يطوف به من مل يطف لنفسه: روى حممد, والصبي

فــــ: زاد فيهــــا ئــــه عــــن   فــــإن, يف طــــوافنياًلــــئال يــــدخل طوا طــــاف لــــه ولنفــــسه ففــــي إجزا
 األول مــع اســتحباب إعادتــه عــن :رابعهــا, واً ال مطلقــ:ثالثهــا حاملــه وعكــسه, الــصبي ال
جيــــزئ عــــنهام مــــع اســــتحباب إعادتــــه عــــن حاملــــه للخمــــي عــــن ابــــن : خامــــسها, والــــصبي

َأصــبغالقاسـم وعبــد امللـك وحممــد مـع روايــة ابــن شـعبان و ْ   وســعيه هلــام, وابـن القاســم مـرةَ
  .اً واحداًأس أن يطوف بثالثة طوافال ب: قبلوا قول ابن حبيب, واًجيزئ اتفاق

  أجزأمهـا, وإن طـاف لنفـسه ومعـه رجـل يعلمـه أجزأمهـااًإن طاف به ماشـي: اللخمي
  .اًاتفاق

مل يكــره الطــواف بــاخلفني والنعلــني وكــره دخــول البيــت هبــام, أو يرقــى اإلمــام : وفيهــا
تة منـه مـن  ألن س;ضعفه اللخمي, وأجاز ابن القاسم دخول احلجر هبام, وغهبام منربه 

  .البيت
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ال بـأس بـدخول البيـت هبـام يف حجزتـه أو :  وروى حممـد:قـال كرهـه أشـهب: َّالشيخ
  .يده, وإذا صىل فال جيعلهام بني يديه وليكونا يف إزاره
  .واخلروج للصفا إثر متام ركعتي الطواف سنة

  .اًإمجاع: أبو عمر
بـاخلروج  و يرجـوال ينـرصف ليلتـه حتـى يـسعى, إال لـرضورة خيـاف فوهتـا أ: الباجي

ــه ال يذهبــه, فــإن فعــل ;كــره اخلــروج للمــرض, وٍذهاهبــا; كخــوف عــىل منزلــه أو حقنــة  أل
  .إن مل يبدأ حتى رجع فعليه دم: ظاهر املذهب, ويبتدئ طوافه: فروى حممد
ُقلت  سمع ابن القاسم من مرض إثر ركوعه فعجز عن السعي حتى نصف النهار :ُ

  .أكره تفريقه بينهام
ْبن رشد ففرسه ا.; إن أصابه ذلك ابتداء:ابن القاسم   .بام يأيت من سامع القرينني ُ

 ومل يـــسع حتـــى أصـــبح; فـــإن بقـــي طهـــره , فطـــافًروى أشـــهب مـــن أتـــى لـــيال: َّالـــشيخ
  .أجزأه, وإن أحدث أعاد طوافه وسعيه وحلقه إن كان بمكة, فإن خرج منها فهدي

فــه: وروى حممــد فــه  فأحــب اًثــم طــاف أســبوعني تطوعــ إن أتــم طوا إيل أن يبتــدئ طوا
  .وسعيه, فإن مل يعد الطواف رجوت أن جيزئه

 وسعى بعد الصبح بعد نقـض وضـوئه بـئس ًمن طاف لعمرته ليال: وسمع القرينان
الــــسعي مــــا صــــنع وعليــــه هــــدي, ولــــو ذكــــر بمكــــة بعــــد حلقــــه ابتــــدأ الطــــواف والركــــوع و

  .واحللق
ْبـــن رشـــدا ولـــو مل ينـــتقض وضـــوؤه  , وإن مل يكـــن حلـــق فـــال,وعليـــه دم حللقـــه األول: ُ

  . خيرج منهاًمالك باب  ومل حيد,وبعد ففي إعادته طوافه سامعا ابن القاسم والقرينني
ه أقرب:يريد: الباجي   . أن اخلروج من باب الصفا ليس من املناسك إال أ
ُقلـــت  فيـــرتجح لـــرسعة اتـــصال الـــسعي بـــالطواف, ويـــستحب وقوفـــه بـــأعىل الـــصفا :ُ

  .حيث يرى البيت
يكــــره أن يقعــــد لغــــري مــــرض, فــــإن قعــــد فــــال يشء عليــــه يف حــــديث : وروى البــــاجي

ال إهل إال اهللا وحــده ال رشيــك لــه, لــه امللــك ولــه احلمــد وهــو :  ويقــولاًيكــرب ثالثــ: املوطــأ
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  .)1( ويدعواًعىل كل يشء قدير ثالث
, إىل آخـــره... اً واحلمـــد هللا كثـــرياًيقـــول يف ثالثـــة التكبـــري; اهللا أكـــرب كبـــري: ابـــن حبيـــب

وال يـدع الـصالة عـىل النبـي صـيل اهللا :  التكبري والتهليل والدعاء سبع مرات, قاليكررو
  .عليه وسلم
  .روي هذا عن ابن عمر: َّالشيخ
اليـــدين  تـــضعيف مالـــك رفـــع, ولـــيس يف الـــدعاء عـــىل الـــصفا واملـــروة توقيـــت: وفيهـــا

  .عىل الصفا واملروة
  .هيلل ويدعووبطوهنام لألرض ثم يكرب و حذو منكبيه يرفعهام: ابن حبيب
وعنــدي أن هــذا عنــد الــذكر والتعظــيم ولعلــه الــذي ضــعف مالــك, وأمــا يف : البــاجي

 اًوخــــري اللخمــــي يف رفعهــــام رهبــــ, امءدعــــاء الطلــــب والتــــرضع فريفــــع يديــــه وبطــــوهنام للــــس
  .يف املسيل  بطوهنام للسامء ثم يميش للمروة ويسعىاًبطوهنام لألرض, أو رغب

  .هو الوادي بينهام: أبو عمر
  .السعي بني العلمني سعي بني سعيني وهو اخلبب رواه أشهب: باجيال

ُقلت   . وباخلبب عرب عن الرمل فظاهره مساواهتام يف االشتداد يف امليش واهلرولة:ُ
 أشـــد مـــن اًثـــم ميـــل أخـــرض ملـــصق بـــركن املـــسجد إذا بلغـــه ســـعى ســـعي: ابـــن شـــعبان

 حتــى اًالرمــل حــول البيــت حتــى خيــرج مــن املــسيل مليــل أخــرض هنالــك فيعــود هليئتــه ماشــي
يـرى البيـت فيقـول مـا قـال بالـصفا كـام  يرقى أعىل املروة, فيـستحب وقوفـه بأعالهـا حيـث

 حتى يسبع مروره بيـنهام كـذلك باالنتهـاء إىل تقدم, ثم يرجع كذلك للصفا فيقف كذلك
  .االبتداء هبا لغو, واملروة

  .رجع يف املبسوط عن وجوب الدم لرتك السعي باملسيل: الباجي
ُقلت   . ما تقدم للشيخ يف ترك الرمل ذكره يف ترك السعي باملسيل:ُ
 اًالنــساء كالرجــال, ويــسعني باملــسيل مــشي, وإن رمــل كــل ســعيه أجــزأ وأســاء: وفيهــا

                                     
, وبنحــوه أخرجــه )830(الــسعي رقــم  يف بالــصفا البــدء , كتــاب احلــج, بــاب372 /1: أخرجــه مالــك )1(

  .)1218(رقم  ,غ النبي حجة , كتاب احلج, باب886 /2: مسلم
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يف رشط وجوبـــه , واملـــذهب رشط كونـــه بعـــد طـــواف ووال يـــرقني أعالمهـــا إن مل ينفـــردن,
كام مر, وتقريرمها ابن عبـد الـسالم لتخـريج التونـيس املتقـدم  وهلا َعبد احلكمقوالن البن 

ه يف الدم ال يف إجزاء السعي   .ٌرده وهم; أل
طــواف مل ينـــو تقــدم مـــن ســعى بعـــد , وال جيـــزئ إال بعــد طـــواف ينــوي فرضـــه: وفيهــا

  .وال نفله فرضه
  .بالسعي قبل الطواف أعادمها ولو خرج من مكة روى حممد من بدأ: َّالشيخ
إن أصــــابه حقــــن توضــــأ وبنــــى, وخفيــــف جلوســــه أثنــــاءه مغتفــــر, فــــإن أطــــال : وفيهــــا

  .كالتارك ملا كان فيه ابتداء
  .يبتدئ الطواف: َّالشيخ
مــن : َعبــد احلكــمروى ابــن , ويبتــدئ الــسعي فقــط: ظــاهر قــول ابــن حبيــب: الــصقيل

  .رجع لسعي فليطف قبله
  .اًاتفاق: الباجي
: نقــل ابـن احلاجــب عــن حممــد, وإن أطــال جلوســه ومل يبتـدئ فــال يشء عليــه: َّالـشيخ

  . مل أجده,إن تباعد أهدى
  . لغري عذراًال يسعى راكب: وفيها

 دم, الكــرب عــذر, فــإن ركــب لغــري عــذر أعــاد, فــإن طــال فعليــه: البــاجي عــن ابــن نــافع
يف الــــدم , وونقلــــه الــــصقيل عــــن روايــــة حممــــد, وإن أخــــره املــــأمور بطــــواف القــــدوم أجــــزأه

ئه خترجيا اللخمي عىل قويل مالـك  متقدم القولني, فإن أخره إىل طواف الوداع; ففي إجزا
  .يف التطوع َعبد احلكموابن 

ُقلــت  ابــن  يف التخــريج عــىل الثــاين نظــر; ألن الــوداع آكــد مــن التطــوع وظــاهر نقلهــام:ُ
  .احلاجب منصوصني, ال أعرفه

  .لو ترك شوطني منه ولو يف عمرة فاسدة رجع له من بلده: وفيها
, روى إسامعيل إن تركه وبعـد وطـال األمـر وأصـاب النـساء أجـزأه اهلـدي: اللخمي

ه ركن يف العمرة, ومل أجده َّالعتبيةنقله ابن العريب عن مالك يف و   .أمجعوا عىل أ
ه أو عمرتــه يــتم حجــ: , فقــال أشــهباًورجــع حاجــا أو معتمــرإن نــسيه : ابــن حــارث
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  .ثم يسعى السعي األول
ه عىل إحرامهًليس هذا معتدال: َسحنون   . أل

إن أصـــاب النـــساء : قـــول أشـــهب وروايتـــه يف ناســـيه َسحنونويـــشهد لـــ: ابـــن حـــارث
  .أعاد الطواف والسعي, وعليه يف إصابته بعد العقبة عمرة وهدي

  . رشوط الصالةيستحب فيه: ابن شاس
ْبـــن وهـــبروى ا: َّالـــشيخ اســـتحب بعـــض العلـــامء الغـــسل للـــسعي والوقـــوف بعرفـــة  َ

  .واملزدلفة ورمي اجلامر
           أحــــــدث يف ســــــعيه فأمتــــــه فــــــال يشء عليــــــه, وأحــــــسن أن  مــــــن: وســــــمع ابــــــن القاســــــم

  .يتوضأ ويتمه
  .أمتته وأجزأها روى أشهب إن حاضت يف سعيها أو بعد ركوعها: َّالشيخ

ّالعتبــــي روى حممــــد وابــــن حبيــــب و: َّشيخالــــ ِ ْ إن أقيمــــت عليــــه الــــصالة متــــادى إال أن ُ
  .يضيق وقتها فليصلها
  :وخطب احلج
  :ثالث: روى حممد

بعد صالة الظهر سابع ذي احلجة باملسجد احلرام يعلمهـم فيهـا مناسـكهم; : األوىل
  .غري ذلكخروجهم ملنى وصالهتم هبا الظهر حتى صالهتم يوم عرفة, وغدوهم منها و

بعـــد زوال يـــوم عرفـــة يعلمهـــم بـــاقي مناســـكهم إىل الثالثـــة صـــالهتم بعرفـــة : الثانيـــةو
ووقوفهم هبا, ودفعهم ومبيتهم بمزدلفة وصـالهتم هبـا, ووقـوفهم باملـشعر ودفعهـم منـه, 

  .ورمي اجلامر, واحللق, والنحر, واإلفاضة, وجيلس وسطها
  .ويف وقت أذانه اضطراب

: ســــمع ابــــن القاســــم, ويف جلوســــه بــــني خطبتيــــه: حبيــــبوالبــــاجي عــــن ابــــن  َّالــــشيخ
  .واإلمام خيطب
  .اًقدر ما يفرغان مجيع: أبو عمر

ــه فــرغ مــن تعلــيمهم يف األوىل, : ابــن حمــرز عــن القابــسى معنــاه إن رشع يف الثانيــة; أل
ويف ثــاين صــالهتا إذا فــرغ مــن خطبتــه جلــس عــىل املنــرب وأذن املــؤذن فــإذا فــرغ أقــام ونــزل 
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  ., ففي ثاين حجها إن شاء وهو خيطب أو بعد فراغهاإلمام فصىل
  قبل أن خيطب? فقبل أن يأيت اإلمام أو: قيل
  .ويتم العريفاًثم يصيل الظهر والعرص قرص, ما أظنهم يفعلون: قال
  .ال أحب كون اإلمام عرفيا:  البن القاسموفيها

  .ومجعهام سنة
  .اًإمجاع: أبو عمر
  .حدهمن فاته مجع اإلمام مجع و: وفيها

  . عليهاًولو كان قادر: سامع ابن القاسم زاد يف رواية
ْبن رشدال جيمع ما فاته, ومل حيكه ا: ابن حمرز عن حممد ُ.  

  .إن ذكر منسية يف األوىل أو الثانية بطلت عليه وعليهم: وفيها
هبــم, أو يــصيل العــرص هبــم وخيــرج يــصيل لنفــسه  ويــستخلف مــن جيمــع: ابــن القاســم
  . يصيل العرصاملنسية ثم جيمع أو

ـــه ال تعلـــق خلطبتهـــا  ال خطبـــة يـــوم عرفـــة: معنـــى قـــول أصـــحابنا العـــراقيني: البـــاجي أ
بالــصالة; إذ ال تنقلهــا للجهــر وال عــن القــرص واجلمعــة بعــدها قــرص رس, ولــو صــىل بغــري 

  .خطبة أجزأ
  .اًإمجاع: أبو عمر

 يفـــرغ يبـــدأ باخلطبـــة إذا زالـــت الـــشمس, أو قبـــل الـــزوال بيـــسري قـــدر مـــا: ابـــن حبيـــب
  .زالت الشمس اخلطبة وقد
إذا زالـــت الـــشمس فـــرح ملـــسجد عرفـــة, فكيـــف : ًيف قولـــه نظـــر; لقولـــه أوال: َّالـــشيخ

يــــؤذن إذا جلــــس يف اخلطبــــة? : أن تــــزول الــــشمس بعــــد اخلطبــــة, وقــــال خيطــــب قبــــل: قــــال
إن خطـــب قبـــل الـــزوال مل جيزئـــه وليعـــد : قـــال أشـــهب, وواألذان ال يكـــون إال بعـــد الـــزوال

  . بعد الزوال:مل يصل الظهر; يريداخلطبة ما 
بعــد ظهــر ثــاين يــوم النحــر يعلمهــم فيهــا الرمــي, ووقتــه, وكيــف هــو, ويــوم : والثالثــة

نفــرهم, وجــواز التعجيــل يف يــومني, وتعجيــل اإلفاضــة, وســعة تأخريهــا, واملبيــت بمنــى 
 القـرص: احلكـم, و ألهنـا سـاقطة;يف صـالة يشء منهـا ولـو كـان يـوم مجعـة ال جهر, ولياليها
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 :يف جلوسه فيهـا ويف األوىل قـوال ابـن حبيـب مـع األخـوين قـائلني, ولغري العريف واملنوي
ويف صـــالهتا جيلـــس :  وحممـــد,يفتـــتح كـــال مـــنهام بـــالتكبري ويكـــرب خـــالل كـــل خطبـــة كالعيـــد

  .أول كل خطبة ووسطها
  :واخلروج ملنى

  .يوم الرتوية ثامن ذي احلجة
  .ضحى: اجلالب
  . واركع واخرجاًا زالت الشمس فطف سبعإذ: عن ابن حبيب َّالشيخ

                  خيــــــرج قــــــدر مــــــا يــــــصيل بمنــــــى الظهــــــر, ويكــــــره املكــــــث حتــــــى يمــــــيس: وروى حممــــــد
  .لغري شغل

: املــــسافر, وإن أدرك وقــــت اجلمعــــة مــــن تلزمــــه بمكــــة وجبــــت عليــــه: َّالــــشيخوروى 
َأصبغاستحب  ْ وإنـام تكلـم املـستحب خروجـه قبـل ذلـك, : ً صالته, وحممد خروجه قائالَ

  .مالك فيمن مل يفعل فيبيت هبا, وال دم يف تركه
ــه يــضيق عــىل النــاس, والتقــدم هلــا قبــل ذلــك وإىل عرفــات ;وكــره مالــك البنــاء هبــا  أل

  .قبل يومها
  .وللخمي عن أشهب ويف كراهة تقديم األبنية هلا قوالن هلا

  :والغدو منها إىل عرفات
دابتــــه أن يغــــدو قبــــل  ف هــــو أوإذا طلعــــت الــــشمس, وال بــــأس لــــضعي: روى حممــــد

  .طلوعها
               مــــن عــــرب منهــــا لعرفــــة قبــــل طلوعهــــا فــــال جيــــز بطــــن حمــــرس حتــــى تطلــــع : ابــــن حبيــــب

  .عىل ثبري
  .ألن ما قبل بطن حمرس من منى: الباجي
إذا فــرغ اإلمــام مــن الــصالة دفــع النــاس بدفعــه, أو بــدفع مــن نــاب عنــه لــذكره : وفيهــا

  .منسية أو مستخلفه حلدث
 عنـــــد اًركــــب فــــارتفع لعرفـــــات يقــــف راكبــــ إذا ســـــلم اإلمــــام مــــن مجعـــــه: ابــــن حبيــــب

  .اهلضاب مع الناس هيللون ويكربون وحيمدون
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  :وكل عرفة موقف

ال أحــب أن يقــف عــىل جبــال : َّالــشيخروى , ووقــرب اإلمــام أفــضل, وقالــه أشــهب
  .عرفة بل مع الناس, ليس موضع من ذلك أفضل من غريه

                اً مــــــن احــــــتالم أو عــــــىل غــــــري وضــــــوء أجــــــزأه, وكونــــــه طــــــاهراًإن وقــــــف جنبــــــ: وفيهــــــا
  .أحب إيل

ُاملاجــشونعــن ابــن  َّالــشيخ ْبــن وهــبروى ا, وال أحــب تعمــد الوقــوف بغــري طهــر: ِ َ 
ر الــــدواب بعــــدم قيــــده اللخمــــي, وًالركــــوب أحــــب إيل مــــن الوقــــوف قــــائام: وغــــريه , إرضا

  . فإن أعيا جلسًيدعو املايش قائام: الروايةو
  .إن وقف بنفسه وترك دابته وال علة هبا فال يشء عليه: أشهب
  .روى ابن حبيب كراهة أن يستظل يومئذ من الشمس بيشء: َّالشيخ

إذا دعوت وسألت فابـسط يـديك, وإذا رهبـت واسـتغفرت وتـرضعت : ابن حبيب
 كثــــــري الــــــذكر بالتهليــــــل والتكبــــــري اً متواضــــــعاًفحــــــوهلام فــــــال تــــــزال مــــــستقبل القبلــــــة خاشــــــع

حتــــى   واالســــتغفار والــــدعاء لنفــــسك وأبويــــكغلتحميــــد والتــــسبيح والــــصالة عليــــه وا
  .الغروب

  ]باب يف الوقوف الركين[
  :)1( بعرفة سوى عرنةًوالوقوف الركني كون غري ميش ليال

                                     
                    أعــــــم مــــــن الوقــــــوف واجللــــــوس  وهــــــو ,جــــــنس يعــــــم الــــــسكون واملــــــيش) كــــــون: (قولــــــه: صــــــاعَّالر قــــــال )1(

  .وغري ذلك
إذا وقـــف بالنهــــار ) لـــيال: (أخـــرج بـــه املـــار بعرفـــة وبعرفــــة يتعلـــق بكـــون وأخـــرج بقولـــه) غـــري مـــيش: (قولـــه
  .موضع باحلرم وعرفة كلها حل) عرنةسوى (و

  .وف املتفق عليه أو األعم من ذلكقالوَّالشيخ  هل عرف :)فإن قلت(
ُقلت( ه إن قصد املتفق عليـه فـال ; وإن قصد األعم ففيه اإلشكال, إن قصد املتفق عليه فعليه إشكال:)ُ  أل

  . ألن املار إذا مل يقف ففيه خالف;يصح
جزئه,ا بعد دفع اإلمام قلت من مر هب:وقال فيها   . ومل يقف أ

 وأمـــا إن نـــوى بمـــروره ,إلمـــام أجـــزأه ومل نكـــشفه عـــن أكثـــر مـــن هـــذا بعـــد اً مـــن وقـــف لـــيال: قـــال مالـــك:قـــال
= 
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 أجـزأه وقـد ًإن تعمد ترك الوقوف مع اإلمـام ووقـف بعـده لـيال:  البن القاسموفيها
  .ال دم: َسحنونللصقيل عن , وأساء وعليه دم
           هــــــي : روى حممــــــد, وعرفــــــة باحلــــــل وعرنــــــة بــــــاحلرم:  روى ابــــــن حبيــــــب:أبــــــو عمــــــر

  .وادي عرنة
ئــه,  ويف إجــزاء الوقــوف  يكــره أليب عمــر عــن روايــة :ثالثهــاهبــا مــع الــدم وعــدم إجزا

ُشــيوخخالــد بــن مــروان, وأيب مــصعب مــع لفــظ اجلــالب عــن بعــض  نا, وابــن شــاس عــن ُ
  . وظاهر نقل اجلالب عن املذهباملذهب, وظاهر الروايات

ئـه بمـسجد عرفـة,  : ًللخمـي عـن ابـن مـزين مـع حممـد قـائال  الوقـوف:ثالثهـاويف إجزا
َأصبغحائطه القبيل عىل حد عرنة سقوطه هبا, و ْ   .مع مالك َعبد احلكم وابن َ

  .إنام أحدث بعد بني هاشم بعرش سنني: بناؤه, وقال كره مالك: وفيها
 وذكـر :ثالثها أو إن نوي به الوقوف, اً هبا مطلقاًعرفة عارفويف إجزاء مرور من مر ب

 الوقف لعبـد احلـق عـن روايـة ابـن املنـذر :رابعها, واهللا تعايل, فإن نوى ومل يذكره مل جيزئه
مــع أيب عمــر عــن روايــة أيب ثــور, وختــريج اللخمــي وعبــد احلــق عــىل إجــزاء وقــوف املغمــى 

 ومل خيـــرج منهـــا إال بعـــده ,ب مـــن عرفـــاتمـــن دفـــع قبـــل الغـــرو: عليـــه, وعـــىل روايـــة حممـــد
ومالــك  َّاملوازيــةعـن حممــد, واللخمـي عــن روايـة  َّالــشيخابـن حمــرز مـع , ووعليــه دم أجـزأه
  .فيها

ُقلت  رواية حممـد البـن الكاتـب, وعـىل الثالـث  وعزا ابن حمرز ختريج اللخمي معن:ُ
           وخترجيـــه عـــىل يف إجـــزاء مطلـــق الـــذكر أو مـــا لـــه بـــال نقـــل اللخمـــي عـــن ظـــاهر قـــول حممـــد 

  .ذكر اخلطبة
 =                                     

 الوقـوف بعرفـة خمتلـف فيـه يف ; ألن وإن قـصد املختلـف فـال يظهـر السـتثنائه عرنـة رس,الوقوف أجزأه
ىل تأمـــل مـــع نـــصوص  جيزئـــه ذلـــك وحيتـــاج هـــذا إ: فقيـــل, وقـــد اختلـــف إذا مـــر بعرفـــة جـــاهال,املـــذهب

  .املذهب انظر ذلك
 يكــون رســمه غــري ي يشء مل يقــل كــون غــري مــيش بعرفــة ليلــة العــرش مــن ذي حجــة إلــخ لــئال أل:)فــإن قلــت(

  .مطرد بام ال خيفى
ُقلت(   . وال خيلو من تسامح فيه, قرينة قوله الوقوف الركني يعني يف احلج يغني عنه:)ُ
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جزئه: وفيها   ? قلت من مر هبا بعد دفع اإلمام ومل يقف أ
ـا ًمن وقف ليال:  قال مالك:قال  بعد اإلمام أجزأه, مل نكشفه عـن أكثـر مـن هـذا, وأ

  .أرى إن نوى بمروره الوقوف أجزأه
 ودليـل قــول ,لخمـيابـن املنـذر مـع ختـريج ال  هبـا روايتــاًويف إجـزاء مـن مـر هبـا جـاهال

  .اللخمي عن رواية حممد مع ختريج ابن القاسم فيها
, أو إن أغمــي عليــه بعرفــة بعــد الــزوال اًيف إجــزاء مــن وقــف بــه مغمــى عليــه مطلقــ و

وللخمـي عـن روايتـي األخـوين وابـن   إن أغمـي عليـه بعـدمها, هلـا:ثالثهـاولو قبل وقوفه, 
  .شعبان مع أشهب

ئــه, نــصوص املــذهب وختــريج اللخمــي ويف لغــوه بعــد الــزوال قبــل الغــر وب وإجزا
مــــن روايــــة األخــــوين يف املغمــــي عليــــه; لتــــشبيههام عــــدم إجــــزاء الوقــــوف يف اإلغــــامء قبــــل 
الــزوال بــه قبــل الفجــر يف الــصوم, واإلجــزاء بعــده بــه بعــد الفجــر يف الــصوم, وفتــوى حييــى 

قـــول , وبـــن عمـــر إن هربـــوا مـــن عرفـــات قبـــل متـــام وقـــوفهم لفتنـــة كـــسنة العلـــوي أجـــزأهم
مثل قول حييى بـن عمـر  َسحنونعن  َّالشيخذكر , ومعروف قول مالك ال جيزئ: عياض

ْبن رشدومل حيكه ا   .عن غريه ُ
إن ذكر منسية إن صالها فاتـه الوقـوف قبـل الفجـر وقـف إن كـان قـرب عرفـة : حممد
  .وإال صىل
  .إن كان آفاقيا وقف وإال صىل: َعبد احلكمابن 

وهـو قيـاس : قـال رده ابـن بـشري بخوفـه عـىل نفـسه, وسايفيـصيل إيـامء كاملـ: الصائغ
  .عىل الرخص, وفرضها ابن بشري يف ذاكر عشاء ليلته

إن كــــان مــــر بعرفــــة ثــــم خــــرج; فعــــىل إجــــزاء املــــرور يــــصيل, وعــــىل عدمــــه : اللخمــــي
أرى أن يقف لرسعة تاليف الصالة وتأخر احلج, ولو ذكـر قبـل عرفـة ولـو صـىل , وخيتلف

بــــأول عرفــــة  متــــادى فيــــصيل: اآلخــــر قــــف ثــــم صــــىل, وعــــىل القــــولفــــات وقوفــــه متــــادى وو
  .وأجزأه لوقوفه

ابــن  , نقــل الطرطــويش اخــتاليف قــويلاًويف إجــزاء وقــوف أهــل املوســم العــارش غلطــ
  .َسحنونالقاسم و
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ووقوفهم الثـامن : اتفق فقهاء األمصار وأتباع مالك عىل اإلجزاء قال: ابن الكاتب
َأصـبغسـمع , وواختـاره َسـحنونزاءه البـن القاسـم وعـزا ابـن العـريب إجـ, و لغواًغلط ْ  ابـن َ

  .جيزئ العارش ال الثامن: القاسم
  .َسحنون اختلف فيه قول: َّالشيخ

ْبــن رشــدا  محــل بعــضهم اختالفــه عــىل العــارش, وبعــضهم عــىل الثــامن, وهــو حمتمــل: ُ
  . اتفاقااًلوجود اخلالف فيهام, وغلط املنفرد ال جيزئ مطلق

من دفع :  البن القاسموفيها :اس للمبيت باملزدلفة إثر الغروبويفيض اإلمام بالن
  .قبله بعد الغروب أجزأه, والسنة بدفعه

إذا دفعـــت فـــارفع يـــديك إىل اهللا تعـــاىل وادفـــع وعليـــك الـــسكينة وامـــش : ابـــن حبيـــب
, وأكثـر مـن اًفـإن وجـدت فرجـة فـال بـأس أن حتـرك شـيئ , فـالعنقاًاهلوينى, وإن كنـت راكبـ

  .يدهذكر اهللا وحتم
 ومــن دفــع فــال ,ال بــأس أن يتــأخر النــاس بالــدفع مــا مل يــسفروا:  يف املختــرص:َّالــشيخ

  .ينزل بعض تلك املياه ويتعشى ويقيض حاجته
 لغـــري اً قـــرصاًبـــني املـــأزمني يـــصيل هبـــا املغـــرب والعـــشاء مجعـــ يـــستحب مـــروره: وفيهـــا

 يف الوقـــت :ثالثهـــا املزدلفــي مـــن يــسري بـــسري النــاس, فلـــو صـــالمها لــوقتيهام ففـــي إعــادهتام,
لو مجعهام بعـد , وللصقيل عن ابن حبيب, وأشهب مع القايض عن املذهب وابن القاسم

  .أعادمها: الشفق قبل وصوهلا; ففيها البن القاسم
  .اًال يعيد إال إن صىل قبل الشفق فيعيد أبد: حممد عن أشهب

ُقلت   . تقدم عنه يف األوقات ال يعيد:ُ
ُشيوخبعض    .العشاء فقط: , وقيلاًقول ابن القاسم يعيدمها معمعنى : عبد احلق ُ

  .واألول ظاهرها: عبد احلق
  .من وقف بعد اإلمام مل جيمع: وفيها

  .يف ثلث الليل أخر اجلمع إليها وصوهلا إن رجى: ابن القاسم
ه املختار: ابن بشري   .أو إىل نصف الليل عىل أ
  . حيث يغيب الشفقمن مل يطق ميش الناس لعلة به أو بدابته مجعهام: وفيها
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 ما أظنه يكون, ولـو كـان مـا أحببـت : إن أدركها اإلمام قبل مغيب الشفق, قال:قيل
  .مجعه حتى يغيب الشفق

اجلمــع مــع اإلمــام أفــضل منــه دونــه وحطــه رحلــه بعــد صــالة : عــن ابــن حبيــب َّالــشيخ
ل املغــرب أحــب إيل, إال لثقــل دابــة أو عــذر, وال يتعــشى قبــل صــالة املغــرب ولــو خــف, بــ

  .بعده إن خف, فإن طال فبعد صالة العشاء
 ال دم :ثالثهـاويف وجوب الدم برتك النـزول هبـا قبـل الفجـر أو قبـل طلـوع الـشمس, 

 ,ابــن القاســم معهــا, وولــو يف ضــعفة النــساء أو الــصبيان: ًعــن أشــهب قــائال  للــشيخاًمطلقــ
ُاملاجشون واللخمي عن ابن ِ.   
 ولـــو ,ه, وإن تركـــه والوقـــوف باملـــشعرتركـــه فقـــط لعـــذر فـــال يشء عليـــ  إن:أبـــو عمـــر
  .لعذر فعليه دم
  . ومل يقف ليدفع مع اإلمام فال دم عليه,إن نزل هبا ودفع أول الليل: وفيها

مــن دفــع مـن عرفــة فلــم يـصل ملزدلفــة حتــى فاتـه الوقــوف لعــذر : وسـمع ابــن القاسـم
  .مرض أو غريه فعليه دم

ْبـن رشـدا ُاملاجـشونقــال ابـن , وألن وقــوف املـشعر مـن مناســك احلـج وسـننه: ُ مــن : ِ
  .فرائضه

ُقلــت  وهــو خــالف إجياهبــا الــدم لــرتك , ظــاهره كــون الــدم لــرتك الوقــوف ال النــزول:ُ
  .النزول وإسقاطها إياه لرتك الوقوف

  .يستحب ليلة املزدلفة كثرة الصالة والذكر: يف كتاب حممد َّالشيخ
  .شعر احلرام, ثم يركب فيقف باملاً بعد صالة الصبح غلس:منها :والرحيل

  .هو ما بني جبيل مزدلفة: بن حبيبا
ــض:قــال يقــف اإلمــام حيــث , ومجــع, وكلهــا موقــف ســوى بطــن حمــرس: اً ويقــال هلــا أ

  .قزح املنارة التي عىل
   .وارفع يديك بالدعاء والذكر وأكثر التهليل: قال

الوقـوف بعـد الفجـر , ومـن وقـف مغمـى عليـه أجـزأه, وأفـضل قرب اإلمام: أشهب
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يف , و)1(»إذا أســفر جــدا« :الـدفع منــه ملنــى يف احلــديث, وة لغــو وال دم يف تركــهقبـل الــصال
  .إذا أسفر اإلسفار الذي جيوز تأخري الصالة إليه: املخترص

ال قبلـه,  ال يقفون إىل اإلسفار وليدفعوا قبلـه, ويـستحب الـدفع بـدفع اإلمـام: وفيها
  .وواسع للنساء والصبيان أن يتقدموا أو يتأخروا

يفعــل يف الــدفع مــن املــشعر مــن الــسكينة والــذكر كــدفع عرفــة وهيــرول : حبيــبابــن 
  .ببطن حمرس

مــن بطــن حمــرس  أحــب للــاميش أن يــسعى عــىل قدميــه يف هبوطــه: وســمع ابــن القاســم
  .كالراكب

ت حتيي بعدما أمت, وغريه: ابن حبيب ت, أ   :وكان عروة يقول ال إهل إال أ
ك ال ألــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاموأي عبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  إن تغفـــــــــــــــــــــــــــــــــــر مهللا تغفـــــــــــــــــــــــــــــــــــر مجـــــــــــــــــــــــــــــــــــا

 فريمــي مجــرة ,لــيس عــىل قــول عــروة العمــل, هــذا يشء قــد تــرك: وســمع ابــن القاســم
 قبــل حــط رحلــه بــسبع حــصيات, اســتحب مالــك كوهنــا اًالعقبــة بعــد طلــوع الــشمس راكبــ
  .كحىص اخلذف, وقاله الباجي: يف الصحيح, وًأكرب من حىص اخلذف قليال

ليــه غــسلها, واســتحب ابـــن لقطهــا دون كــرسها, ولـــيس ع اســتحباب: وروى حممــد
  .حبيب لقطها من مزدلفة

  .ما رمى به, وليس الرمي هبا حني وصوله: الباجي
  .املشهور ال يرمي به: الباجي 

ْبن وهبوروى ا روى , ومن سقطت له حـصاة أخـذ مـن موضـعه حـصاة رمـى هبـا: َ
  .يكره رميه بام رمى به, فإن فعل فأرجو خفته: ابن القاسم

ــام الرمــي فــال يشء عليــه, وخفــف إن رمــى بــام : التونــيس رمــى بــه أعــاد مــا مل متــض أ
  .مالك احلصاة الواحدة

                                     
ب , كتــا9/253: , أخــرج هــذه اللفظــة ابــن حبــان يف صــحيحهمجــزء مــن حــديث جــابر بــن عبــد اهللا   )1(

, مــن كتــاب احلــج, 5/6: , والبيهقــي)3944(رقــم  واعــتامره, غ النبــي حــج يف جــاء مــا احلــج, بــاب
  ).8609(رقم 
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  .حصاه فأخذ من اجلمرة حصاة رمى هبا مل جيزئه إن نفذت: أشهب
ه كتكرير: الباجي   .الوضوء باملاء يظهر يل أ
ُقلت   . سبقه به ابن شعبان:ُ

ه تعبد به كامء توضئ به ; ال جيزئه:ابن شعبان قال: اللخمي   .أل
ُقلت ْبن رشد تقدم ال:ُ   .يف تكرير التيمم بالرتاب خالفه ُ

  . مل جيزئهاًهذا فيام رمى به غريه, ولو كرر رميه بحصاة سبع: اللخمي
ُقلت ه خالف ظاهر:ُ من نفد حصاه فأخذ ما بقي عليه من حىص اجلمـرة : قوهلا  كأ

  .أجزأه
إهنـا قربـان : ن عبـاسأحسن ما قيـل يف قلـة اجلـامر بمنـى قـول أيب سـعيد وابـ: أبو عمر

  .منها رفع ولواله كانت أعظم من ثبري ما تقبل
ْبن رشدوروى ا   .إنام جيزئ باحلصا ال املدر وال الطني اليابس: ُ
ُقلــت  هــذا يــرد توقــف حــسان بــن مكــي مــن طبقــة املــازري يف إجــزاء الرمــي باخلــاتم :ُ

كــل حــصاة واحلجــر النفــيس ملــن بقيــت عليــه حــصاة ومل جيــد غــري ذلــك, ويكــرب مــع رمــي 
  .واحدة بعد أخرى
  . صوته بالتكبرياًرافع: روى حممد

   إن سبح?:قيل: وفيها
 الــسنة التكبــري, فــإن رمــى الــسبع مــرة احتــسب منهــا بواحــدة, فــإن تــرك التكبــري :قــال

  .فال يشء عليه
  .اًإمجاع: أبو عمر

يرميها من أسفلها مستقبلها, منـى عـن يمينـه والبيـت عـن يـساره, فـإن : وروى حممد
  .ال إال من أسفلها:  لزحام فمن فوقها, ثم رجع فقالعرس

أمجعـــوا إن رماهــا مـــن أســـفل أو فـــوق ووقعــت احلـــصاة يف اجلمـــرة أجـــزأه, : أبــو عمـــر
  .وإن مل تقع فيها وال قرهبا أعاد

  .لغو ومل أسمعه وضعها يف اجلمرة وطرحها فيها: وفيها
  .إن نوى بالطرح الرمي أجزأه: ابن حارث عن أشهب
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, ولو نفضها ربه فوقعـت ولو: وفيها  وقعت عىل حممل فطارت بقوة الرمي هلا أجزأ
  .هبا مل جتزئه

إن ضــلت بدنتــه طلبهــا إىل الــزوال ثــم فعــل كغــريه, فلــو : وفيهــا: ثــم ينحــر, ثــم حيلــق
  .ال يشء عليه: حلق قبل ذبحه ففيها

ُاملاجــشوناملــازري وغــريه عــن ابــن  شــاذ , ويفتــدي, فلــو حلــق قبــل الرمــي افتــدى: ِ
  .ال فدية, ال أعرفه فلو نحر قبل رميه فال يشء عليه: ابن بشريقول 

  . اًاتفاق: عياض
ت يف بعض نسخ املنتقـى عليـه هـدي ثـم يـأيت مكـة لطـواف اإلفاضـة : ابن زرقون رأ

  . كام مراًسبع
   .غكره أن يقال طواف الزيارة, أو زرنا قرب النبي : وفيها

,  واجبـــةغة اإلباحـــة وزيارتـــه  ألن حكـــم الزيـــار:ذكـــر عـــن أيب عمـــران: عبـــد احلـــق
ٍأجابني حني سألته بـأن كلمـة أعـىل يف النفـوس مـن كلمـة, والزيـارة اسـتعملت يف عمـوم و ً

ئــــر عــــىل املــــزور, : يف اللفــــظ, وقيــــل املــــوتى فكــــره مــــساواته لغــــريه ملــــا جــــاء مــــن فــــضل الزا
ت يف تأليف لبعض ال   .)1(»من حج ومل يزرين فقد جفاين« :اًحديث َّشافعيةورأ

   فلم يزر لعذر منعه? غعمن استؤجر حلج ورشط عليه زيارته  َّالشيخ وسئل
  . يرد من األجرة قدر الزيارة: قال

ئـــه مـــع اهلـــدي, : وقـــال غـــريه يرجـــع ليـــزور, فـــإن أفـــاض قبـــل رميـــه; ففـــي لغـــوه وإجزا
َأصـبغللخمي عن مالك, ولـه مـع ابـن القاسـم و  تستحب إعادته:ثالثها ْ  فـإن أفـاض قبـل ,َ

 األول مــع وجــوب دم; لروايــة :رابعهــا, و يــستحب:ثالثهــائــه وإعادتــه, حلقــه; ففــي إجزا
 ثــم ,حيلــق بمنــى, فــإن حلــق بمكــة فــال يشء عليــه: ًعــن ابــن حبيــب قــائال َّالــشيخاللخمــي و

, واللخمـي عـن روايـة حممـد, والبـاجي عـن َعبـد احلكـميفيض مع أيب عمر عن رواية ابـن 
  .بعض أصحابنا

أحــب إيل أن هيــدي, لــيس :  مالــك يف املوطــأونقــل ابــن عبــد الــسالم مــع عيــاض عــن
                                     

  .7/14: , وابن عدي يف الكامل يف ضعفاء الرجال3/73 :الضعفاء ىف حبان ابن  أخرجه)1(
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تـــه بعـــد أخـــذه مـــن شـــعرها : يف أخـــذه مـــن قـــول املوطـــأ, واًفيـــه رصحيـــ ســـأل مـــن وطـــئ امرأ
  بأسنانه بعد إفاضتها قبل تقصريها?

  .مرها فتأخذ من شعرها بجلمني: فقال
مــن نــيس مـــن «: ; لقــول ابــن عبــاساًاســتحب يف مثــل هــذا أن هيريــق دمـــ: قــال مالــك

  .)1(»اًفليهرق دم اًنسكه شيئ
حيتمـــــل اســـــتحباب مالـــــك أن يكـــــون بمعنـــــى الوجـــــوب, وقبـــــل ذبحـــــه, يف : البـــــاجي

ئـــه وإعادتـــه نقـــل اللخمـــي عـــن املـــذهب وخترجيـــه عـــىل روايـــة حممـــد, فـــإن تعقـــب بأهنـــا  إجزا
ه يف املستحب عكس مرتبـة, ويف املخـرج عكـس  استحباب واملخرج وجوب; أجيب بأ

  .ألصل والفرعمرتبتني, وفيه نظر الختالف حكمي ا
ـــام : وفيهـــا تعجيـــل اإلفاضـــة يـــوم النحـــر أفـــضل, فـــإن أخرهـــا حتـــى أتـــى مكـــة بعـــد أ

ام   . وطال أهدىاًالترشيق فال بأس, ولو أخرها والسعي بعد وصوله من منى أ
آخــر أشــهر احلــج متــام عــرش : عــىل روايــة, وهــذا استحــسان لرعــي اخلــالف: اللخمــي

ــام الرمــي الــدم , وعــىل أن آخرهــا متــام ذي احلجــة ال دم إال ذي احلجــة عــىل مؤخرهــا عــن أ
  .بتأخريها عنه, ويرجع عقب إفاضته للمبيت هبا ثالث ليال

واســــع لــــه إن ســــمع األذان أن يقــــيم حتــــى يــــصيل, وإن ســــمع :  روى حممــــد:َّالــــشيخ
  .اإلقامة فله أن يصيل

ُقلت أحـب إيل رجـوع مـن أفـاض يـوم : سـمع القرينـان, وخارج املسجد  لعله وهو:ُ
  . ملنى من إقامته لصالهتااجلمعة

 ونقـل البـاجي ,ويف وجوب الدم باملبيت بغريها جل ليلة أو كلهـا روايـة حممـد معهـا
  .َعبد احلكمرواية ابن 

َأصبغوسمع  ْ من حلف ال بات عليه حـق فـالن الليلـة حـد املبيـت قـدر :  ابن القاسمَ
  .الصالة ثلث الليل الناس إىل آخر ما تؤخر له نوم

ْبـن رشـدا  بعـدم قـضائه إىل ثلــث الليـل, والـصواب إىل أكثـر مـن نـصف الليــل, حنثـه: ُ
                                     

  ).890(التقصري, رقم  , كتاب احلج, باب397 /1: أخرجه مالك يف املوطأ )1(
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بــه عــىل  جيــاب بــأن مــا فــوق النــصف متامــه والثلــث بعــضه فحنثــه, وواحــتج بقولــه يف الــدم
  .يريد أقله ال متامه) حد املبيت: (قوله, واملشهور

من زار : روى إسامعيل, والعقبة ليايل منى فعليه دم من بات وراء: وروى ابن نافع
  .البيت فمرض بمكة وبات هبا فعليه هدي يدخله من احلل احلرم

أو رعايـة أو تعجيـل يمـيش كـل يـوم  املبيـت هبـا الـثالث سـنة إال لـذي سـقاية: عياض
امها للرمي يبدأ باجلمرة التي تيل مسجد منى من فوقها بسبع كام مر   .من أ

هـــا للـــدعاء, ثـــم إذا رماهـــا تقـــدم وأطـــال الوقـــوف أمام:  وظـــاهره ملالـــك:ويف النـــوادر
ذات الـــشامل بـــبطن املـــسيل يقـــف أمامهـــا ممـــا يـــيل يـــسارها  يرمـــي الوســـطى وينـــرصف عنهـــا

كـــام فعـــل يف األوىل, كـــان القاســـم وســـامل يقفـــان فـــيهام قـــدر قـــراءة الـــرسيع  مـــستقبل البيـــت
  .سورة البقرة

  .دون األوىل وقوفه يف الثانية: عبد احلق عن ابن حبيب
  . للدعاء والذكريقفان فيهام: اللخمي, والباجي

  .ال يشء يف ترك الوقوف والدعاء: أبو عمر
فه عن الثانية ذات الشامل لرواية ابن    .َعبد احلكموعزا الباجي انرصا

الوســطى عنــد العقبــة األوىل قــرب مــسجد منــى يف وقوفــه عنــدها كــاألوىل, : عيــاض
فه عنهـــا ذات الـــشامل بـــبطن املـــسيل فيقـــف للـــدعاء كـــاألوىل , وحممـــدقـــوال مالـــك  وانـــرصا

  .رفع اليدين للدعاء تقدم, ويثلث بجمرة العقبة وال يقف عندهاو
  .ال ينرصف من أعالها لضيق موضع الوقوف عندها, ولذا: الباجي
ُقلت   .ينرصف من حيث شاء منها:  يف النوادر روى حممد:ُ

مـن عكـس ترتيبهـا أعـاد املقـدم ومـا بعـده فقـط وسـمعه ابـن : وروي عن ابن القاسـم
  .القاسم
ْرشدبن ا ًال دم يف تاليف ترتيبها أداء, وفيه قضاء القوالن, ويف فوته الدم اتفاق: ُ   .اً

  .روى إسامعيل مشيه يف رمي يوم النحر وركوبه يف رمي غريه مغتفر: الباجي
ــام: ابــن حبيــب ــام منــى أ  يكــرب أول النهــار يف قبتــه, أو حيــث طذكــر, كــان عمــر  أ
بـريه, ثـم يكـرب كـذلك إذا ارتفـع النهـار, ثـم إذا  صوته ويكرب الناس بتكاًكان من منى رافع
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  .زالت الشمس حتى ترتج منى بالتكبري ويبلغ مكة وبينهام ستة أميال
ـام التـرشيق هنـار: وروى البـاجي  مـرشوع ال يـزول منهـا إال لعــذر وال اًاملقـام بمنـى أ

امها وأرجو خفته ملن فعل: َعبد احلكمابن  روى, ويكثر   .ال يتنفل بطواف أ
ـام:  روى حممــد:يخَّالـش  منــى ليــصيب مـنهم وينظــر يف ظهــر لــه أن يطلـع أهلــه بمكــة أ

  .له ما مل خيتلف كل يوم أو يطيل املقام
إن قدر عىل محل املريض القادر عىل رميه محل له, وال يرمي احلصاة يف كف : وفيها

غـــريه لريميهـــا عنـــه, وإن مل يقـــدر عـــىل محلـــه أو عجـــز عـــن الرمـــي رمـــى عنـــه غـــريه, ووقـــف 
  .للدعاء, ويتحرى هو وقتيهام ليكرب لكل حصاة ويدعو وعليه دم

ــام , ويقــف: قــال أشــهب, واختلــف قــول ابــن القاســم يف وقوفــه: حممــد لــو صــح يف أ
  .الرمي رمى

إن رجــي : َعبــد احلكــمروى ابــن , وويف ســقوط الــدم نقــل حممــد عــن أشــهب وقوهلــا
ام الرمي أخر آلخرها وإال رمي عنه   .صحته يف أ

 إن كـــان مـــن حيملـــه محـــل, وإال فـــإن رجـــي اً واحـــدًذلـــك قـــوال تمـــل كـــونحي: البـــاجي
ام الرمي أخر إليه, وإن مل يرج رمـى عنـه, وحيتمـل كـون ذلـك قـولني يف  إطاقة ذلك بقية أ

يعتـرب غالـب ظنـه كعـادم  َعبـد احلكـمعـىل روايـة ابـن , وتأخري الراجي وتعجيل الرمي عنـه
  .ضاملاء يف التيمم واجلنون واإلغامء كاملر

يرمي الصبي العارف الرمي, ويرمي عن غـري العـارف مـن رمـى لنفـسه, فـإن : وفيها
  .مل يرم العارف أو مل يرم عن اآلخر فالدم عىل من أحجهام

ُشيوخبعض  ه يف مظنة قدرته عىل أمره بالرمي, والرمي عنه:عبد احلق ُ بخـالف   أل
ه يف غري مظنة رؤيته;صيده   . أل

  . عن صبي أو مريض إال من رمى لنفسه كل مجارهال يرمي:  روى أشهب:الباجي
إن جهـــل فرمــــى مجـــرة لنفــــسه ثـــم عـــن الغــــري ثـــم األخــــريني : عـــن ابــــن حبيـــب َّالـــشيخ

لغــري اإلمــام واملكــي تعجيــل الــذهاب مــن منــى بعــد رمــي : روى حممــد, وأجزأمهــا كــذلك
  .ثالث يوم النحر قبل الغروب ال بعده, ولو بات بمكة فيسقط عنه رمي الرابع

, يرمـي لـه إثـر رميـه للثالـث; خـالف قـول مالـك وأصـحابه:  قول ابن حبيب:يخَّالش
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مـــن تعجـــل بعـــد الغـــروب أســـاء وعليـــه دم, وللمتعجـــل أن يقـــيم بمكـــة وال : روى حممـــدو
ه ا, ويرضه ْبن رشدعزا   .ملحمد ال لروايته ُ

ُاملاجشونالباجي عن ابن حبيب وابن    .ات هبا لزمه الرجوع لرمي الرابعإن ب: ِ
  .إن مل يرجع لرميه فعليه دم, وكان جيب عليه آخر لرتك املبيت: بيبابن ح
ُقلـــــت   إن بــــــات املتعجــــــل بمكــــــة :  قـــــال عبــــــد امللــــــك:نقــــــل الــــــصقيل و نــــــص النــــــوادر:ُ
  .فعليه دم

  .كرهه مالك لإلمام, و ويرمي من الغد:يريد: حممد
 ال بــأس بــه للمكــي ملنعــه إال لعــذر: رجــع مالــك عــن قولــه: البــاجي عــن ابــن القاســم

  .جتر أو مرض, واألول أحب إيل
ه التعجيـل فبـدا لـه بمكـة أن ينفـر فـذلك :  وروى حممد:َّالشيخ من أفاض وليس شأ

  .له ما مل تغب عليه الشمس بمكة
فغابــت عليــه الــشمس  مــن تعجــل فــأتى مكــة فأفــاض وانــرصف: وســمع ابــن القاســم

  . ألهنا طريقه, أو رجع ليشء نسيه هبا فهو عىل تعجيله;بمنى
  .ترك رمي ثاين النحر لثالثه مع رميه, ثم هم كغريهم للرعاء  رخص:مالك
  .)1( هلم يف ذلكغ أجزأهم لرخصته ًرموا ليال واًوإن رعوا هنار: حممد

  ]باب وقت أداء مجرة العقبة[
  :)2(أداء مجرة العقبة يوم النحر من طلوع الفجر إىل الغروب ووقت
بيان, وبطلـــوع الفجـــر حيـــل رميهـــا رميهـــا قبـــل الفجـــر لغـــو ولـــو للنـــساء والـــص: وفيهـــا

                                     
شـاءوا, رقـم  إن ًلـيال ويرمـوا اًهنـار يـدعوا أن يف الرخصة , كتاب احلج, باب5/151: بيهقيأخرجه ال )1(

)9459.(  
  .أخرج به غريه) يوم النحر: (قوله: َّالرصاع قال )2(

  .)إىل الغروب: (لغو قوله مي قبلهألن الر) طلوع الفجر: (قوله
  . إذا غربت الشمس هل يرمي:)فإن قلت(
ُقلت(   . لزوم الدم يرمي واختلف يف:)ُ

  . فعىل الدم يكون الليل قضاء وعىل نفيه يكون وقت رضورة أداء فتأمل ذلك واهللا املوفق:َّالشيخقال 
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  .والشأن ضحوة حني وصوهلا
  .سنته من طلوع الشمس إىل الزوال: وسمع عيسى ابن القاسم

ْبـــن رشـــدا أو بعـــد زواهلـــا قبـــل الغـــروب  إن رماهـــا بعـــد الفجـــر قبـــل طلـــوع الـــشمس: ُ
  .اًأساء وال يشء عليه, وإن تركها حتى غربت فاته الرمي ووجب الدم اتفاق

ُقلــت إن تــرك بعــضها حتــى الليــل رمــى مــا تــرك ومــا نــيس ال : قــول مالــك فيهــا يــرد ب:ُ
  .كلها

  .اًوأحب قويل مالك أن عليه دم: ابن القاسم
ُقلت   ? تاركها أو بعضهاً يرمي ليال:ُ
  عليه دم?: قلت. نعم: قال
  .قاله مالك مرة, ومرة مل يره عليه: قال

 قولـه يف تـارك بعـضها إنـام اختلـف: الصقيل وعبد احلق عن غـري واحـد مـن القـرويني
  .ال كلها

  .ويف كلها: عبد احلق, وقال بعضهم
  .يف ترك كلها بدنة, ويف ترك ست فأقل دم: ابن حارث عن ابن حبيب

ُقلـــت  فعـــىل الـــدم يكـــون الليـــل قـــضاء, وعـــىل نفيـــه وقـــت رضورة أداء, وعـــىل ظـــاهر :ُ
ْبن رشدقول ا   . اًفوت ُ

  ]باب أول وقت الرمي[
ام الث   .)1(وآخره إىل الغروبالثة من الزوال, وأول وقت رمي األ
ســنته مــن الــزوال إىل االصــفرار, فــإن اصــفرت فــات إال : وســمع عيــسى ابــن القاســم

  .ٍلعليل أو ناس
ُقلت   .االصفرار إىل الغروب رضورة  وقت االختيار زمن: يريد:ُ

                                     
  . ما وقت االختيار فيه:)فإن قلت(: َّالرصاع قال )1(
ُقلت(   . إىل االصفرار ومن االصفرار إىل الغروب رضورة كذا قالوه:)ُ
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ــام منــى بعــد الــزوال قبــل صــالة الظهــر, فــإن رمــى بعــدها : َّالــشيخ روى حممــد رمــى أ
  .أجزأه

  .وقد أساء, ويعيد من رمى قبل الزوال: قال يف الواضحة
  ]باب وقت القضاء لرمي اجلمار[

مــــن غــــروب شــــمس اليــــوم إىل : وقــــول البــــاجيووقــــت القــــضاء مقتــــىض الروايــــات, 
بع ام الرمي, الليل والنهار سواء, فال قضاء للرا   .)1(غروب آخر أ

تـردد البـاجي : ابن بشري وقول ,قضاء كل يوم تاليه: ونقل ابن احلاجب عن الباجي
              يف كــــــون الليلــــــة التــــــي تــــــيل يــــــوم النحــــــر قــــــضاء أو أداء, تعقــــــبهام ابــــــن عبــــــد الــــــسالم بعــــــدم 

ُاملاجـشونوجودمها يف املنتقى حسن, ويأيت البـن  بـزوال شـمس  فـوت رمـي مجـرة العقبـة ِ
 وقتـه ال مـا , ومـن غـريه يفاًبعدها من يومها مطلقـ الرابع, وقضاء املنسية يوجب إعادة ما

  .بني ذلك
ومل يقـــل إن كانـــت األوىل أعـــاد مـــا : يقـــيض املنـــسية, قـــال: مـــصعب اللخمـــي عـــن أيب

  .بعدها
إعــادة مــا  املنــسية مــن يومهــا فيــه, وخــرج عليــه عــدم قيــل ال يعيــد مــا بعــد: ابــن بــشري

  .ٍفعل من غريه والوقت باق
ْبــن وهــبوســمع حييــى ا الث لــألول, صــفة قــضاء رمــي يــومني يف الثالــث; رمــي الــث: َ

  .ثم رميها للثاين, ثم للثالث, ال رمي األوىل هلام ثم الثانية هلام
ْبن رشدا   .كقضاء صلوات يومني: ُ

انظــر لــو بقــي بعــد قــضاء مــا نــيس للغــروب قــدر رمــي مجــرة فقــط هــل جيعلــه : التونــيس
الثالثــــة كلهــــا كعبــــادة واحــــدة, أو  لألخــــرية كمــــن طهــــرت لركعــــة قبــــل الغــــروب, أو يعيــــد

  .هنا ال تعاد بعد الغروب, وقبله ابن عبد السالم وابن هارون أل;تسقط
ُقلت : عـن ابـن القاسـم َّالـشيخ الظاهر غري ذلك كله وهو إعادة أوالها فقـط; لنقـل :ُ

                                     
  .هو ظاهر واهللا املوفق: َّالرصاع قال )1(
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ـه مل يـرم رجـع, فـإن مل يـدرك قبـل الغـروب إال رمـي مجـرة  من صدر يف اليوم الرابع فـذكر أ
  .اًل الوقت لألوىل قضاء, فكذا ترتيب فجع,أو مجرتني رمى ما أدرك وعليه لألخرية دم

إن كانـــت مجـــرات اليـــوم كركعـــات امتنـــع فعـــل بعـــضها فقـــط, وإن كانـــت : فـــإن قيـــل 
  .املنسية من يومها كالصلوات كصلوات يوم مل يعد ما بعد

لية وترتيبها زمن القضاء واجب مطلق   .اًأجيب بأهنا كصلوات متوا
  .يلزم إعادة ما بعدها من غري يومها: فإن قيل

  .أجيب بأن اإلعادة للرتتيب واملواالة
 إن ذكرهـــا يومهـــا ال :ثالثهـــا  يف رميـــه إياهـــا فقـــط أو الـــسبع,;وذاكـــر حـــصاة مـــن مجـــرة

عـىل   اآلخـريناً الثالـث بامتنـاع كـون اجلمـرة أداء وقـضاء, وجمريـً وللباجي معلال, هلابعده
  .َّنيةدسقوط املواالة, ووجوهبا عن ابن كنانة وأشهب مع ابن القاسم يف امل

           إن كـــان :ثالثهـــا: وجعـــل ابـــن احلاجـــب الثـــاين املـــشهور, وتعبـــريه عـــن الثالـــث بقولـــه
يف إعـــادة مـــا فعـــل : وجعـــل ابـــن بـــشري األول املـــشهور, وقـــال, ٌ وهـــم,يـــوم القـــضاء اكتفـــى

  .بعدها ما مر
ُقلت   . إن ذكرها من أول يوم وجهل مجرهتا:ُ

يرمـي األوىل : ريني وبـه أقـول, ثـم قـاليرمي األوىل بحصاة ثم األخـ: مرة قال مالك
  .بسبع كاألخريني

ـه ظـن حـصاة أهنـا الثانيــة  أول برميـه فـذكر عبـد احلـق توجيهـه عـن ابـن أخــي هـشام بأ
كره القابيس ووهم ناقله عـن ابـن ,فنوى يف األوىل الثانية  ويف الثانية الثالثة إىل آخرها, فأ
ـــه لـــو ذكـــر لـــزم لكـــ َّ نيـــةحـــصاة لـــو لـــزم لكـــل: أخـــي هـــشام, وقـــال ل ركعـــة وهـــو باطـــل; أل

  .سجدة األوىل بعد عقد الثانية عادت الثانية أوىل
 اوعارضــــه بعــــض القــــرويني يف عــــدم لزومــــه يف الــــصالة بــــدعوى لزومــــه فيهــــا حمتجــــ

 وأحـد القـولني ,لو ذكر سـجود األوىل وركـوع الثانيـة مل ينـرصف سـجودها لـألوىل: بقوهلا
  . تنجرب باخلامسةفيمن صىل خامسة فذكر سجدة األوىل ال

 وصوب ابن حمرز قـول القابـيس, وأجـاب عـام عـورض بـه بـأن الـسجود تبـع للركـوع
فــإذا بطــل بطــل, فجــزء الركعــة جيــب تعيينــه هلــا, والركعــة ال جيــب تعيينهــا ألوىل أو ثانيــة أو 



 

 

190

190

لــو ذكــر قبــل كــامل اجلمــرة الثانيــة بعــض : ًغريهــا, وصــوب توجيهــه بوجــوب املــواالة قــائال
ْبـن رشـدوجهـه ا, وليه, ولو ذكره بعـد كـامل الثانيـة ابتـدأ األوىل وأعـاد الثانيـةاألوىل بنى ع ُ 

 والــسنة اًاملنــسية مــن غريهــا يــصري رميهــا شــفع بــأن رمــي األوىل بواحــدة مــع احــتامل كــون
  .الوتر وليس كالصالة; ألن سجود السهو يشفع شفعها ويوتر وترها

ُقلت   . فيلزم تناقض قوليها يف وجوب املواالة:ُ
       لــــو ذكـــر رميــــه يومـــه بخمــــس مخـــس بنــــى عـــىل مخــــس األوىل فقـــط وكمــــل وال : فيهـــاو

  .يشء عليه
  . رمى الثانية بست والثالثة بسبعاًلو رمى الثالث بحصاة حصاة سبع: حممد
إن رمــى مجــرة عنــه ثــم عــن غــريه ثــم األخــريني كــذلك أجــزأ : عــن ابــن حبيــب َّالــشيخ

  .وأخطأ
ُقلت أخـرى عـن صـبي  ثـم لـو رمـى حـصاة عنـه: ً قـائال حكاه عبد احلق عن القابيس:ُ

  .مل يعتد إال بحصاة واحدة فقط
ـه يـسري تفريـق بـني رميـه, كـام ;ال يـصح هـذا عنـه ولعلـه غلـط مـن ناقلـه: عبد احلق  أل

كمــسألة حممــد يف رمــي الــثالث بحــصاة حــصاة  , وليــستاًلــو رمــى حــصاة وتراخــى يــسري
  .التوقف رمي غري األوىل عىل متام رمي ما قبله

  .ويدل عىل صحة رميه لنفسه وللصبي: الصقيل
  .يف رمي الثالث بخمس مخس: قوهلا, ويعتد برميه لألوىل: قول حممد

ُقلت  ويقـوي غلـط ,ختـصه عنـه َّلنية يفرق بشدة منافاة فصل الرمي للغري; الفتقاره :ُ
ه رميـه لنفـس الناقل عن القابـيس نقلـه عنـه اعتـداده بحـصاة واحـدة فقـط, وليـست األخـرية

ال :  إال أن يقــال,وهــي مفــصولة عــىل مــا يبنيــه عليهــا بــاألخرية للــصبي كــسائر رميــه لنفــسه
واعتــد كــان الفاصــل  فاصــل يف رميــه إن بنــى عليهــا إال برميــة واحــدة للــصبي, ولــو مل يبــني

  .فيه أكثر
  .ولو رمى كل حصاة له ولغريه مل جيزئه ألحدمها

ٍ حممـــول ومـــاش والرمـــي اً طافـــا معـــوال يدخلـــه الـــشاذ يف الطـــواف; ألهنـــام: ابـــن بـــشري
  .واحد رشك فيه
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ْبن وهبحممد عن ا   .ال يعيد الرمي من فعله عىل غري وضوء وال يتعمده: َ
  .ال يرمي إال وهو طاهر: أشهب
ُقلــت ــام منــى تــم حجــه وعليــه بدنــة,   إن تــرك مجــرة أو كــل اجلمــرات:ُ حتــى مــضت أ

  ., وأما حصاة فعليه دمفإن مل جيد فبقرة, فإن مل جيد فشاة, فإن مل جيد صام
  .يف ترك حصاة شاة, ويف مجرة بقرة: وروى حممد

  .ويف كلها بدنة: حممد
ْبـــن وهـــبوســمع حييـــى روايـــة ا عـــىل مــن نـــيس كـــل اجلـــامر أو العقبـــة بدنـــة, ويف مجـــرة : َ

  .هذا ويرى أدنى اهلدي جيزئه غريها شاة, ويف مجرتني بقرة, كان يستحب
ْبن رشدا َّدوهذا مثل ما يف امل: ُ   .سواء يف االستحسان نةَ

ُقلت ْبن وهب نصها ما تقدم وهو غري رواية ا:ُ َ.  
لبلده إثـر وقوفـه رجـع إلفاضـته وعليـه بدنـة أو  من مىض: وسمع عيسى ابن القاسم

  .بقرة
ْبـــــن رشـــــدا            ٍهـــــدي لـــــرتك املزدلفـــــة, وثـــــان للجـــــامر, وثالـــــث : األقـــــيس قـــــول أشـــــهب: ُ

  .ملبيت منى
ُاملاجـشون ابــن عـن ابــن حبيـب عـن َّالـشيخ إن تــرك العقبـة حتـى الليــل فـدم, وحتــى : ِ

ام منى بطل حجه ام منى فبدنة, فإن مل يذكر حتى زالت أ   .اليوم الثاين أو قبل انقضاء أ
ُقلــت ْبــن رشــدا  هــذا نحــو نقــل:ُ قــدي, وُ مــن تركهــا حتــى صــدر مــن منـــى : روى الوا

ام منى عليه احلج من قابل   . القضاء الدم قوالهايف إجياب رمي, ووقد رمى غريها أ
زعـــم ابــــن , وســـمع ابـــن القاســـم نفيـــه ثـــم رجوعــــه إليـــه, وقالـــه ابـــن القاســـم: َّالـــشيخ

ليـــة يـــوم رميـــه, ولـــو أخـــره  هـــارون قـــرص اخلـــالف يف وجـــوب الـــدم عـــىل مـــؤخره لليلـــة املوا
ْبــن وهــبيــرد بــسامع حييــى روايــة ا. اًعنهــا لــصبيحتها وجــب الــدم اتفاقــ إن نــيس رمــي يــوم : َ

  . ى ما فاته يف الثالث وأهدىأو يومني رم
ْبــن وهــبا ْبــن رشــدا. , وإن نــيس فــال هــدي عليــهاًإن أخــر ذلــك عمــد: َ روايتــه مثــل : ُ
, ويف العمـــد اهلـــدي, وكـــذا إن تركهـــا اًال هـــدي عليـــه إن كـــان ناســـي:  وثـــانيهام,قوليهـــا أول

  . فيهاماًحتى مضت اتفاق
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ــام منــى فــذكر :  روى األخــوان:البــاجي يف آخرهــا بعــد الــزوال مــن نــيس كــل اجلــامر أ
  .رمى لليوم األول عىل سنته, ثم للثاين والثالث عىل سنتهام

ْبن وهبقال ا, وويف ثبوت الدم روايتان   .إن تعمد فعليه دم, وإن نيس فال: َ
إن رمـــــى قبـــــل صـــــدره فـــــال دم, وإن ذكـــــر بعـــــد نفـــــره فعـــــاد فرمـــــى قبـــــل : ابـــــن حبيـــــب
 يومهـا بعـد رمـي غريهـا رماهـا وأعـاد نـيس مجـرة كاملـة فـذكرها يف إن, والغروب فعليه دم

وقت أدائه, وإن ذكرها بعد فوت القضاء فـال رمـي, ويتخـرج الـدم فيهـا عـىل مـا  ما بعدها
ْبن رشدتقدم ال ُ.  

ُقلت  يف ختريج السقوط نظر; ألن تأخريه لوقت القضاء أخف منه لوقت الفـوت, :ُ
ْبــن رشــدوخــالف مــا تقــدم ال إن ذكــر حــصاة : لبــاجيمثلــه قــول ا, ومــن االتفــاق عــىل الــدم ُ

, هــذا عــىل اً ال خترجيــا, إال أن يريــد نــصاًبعــد فــوت القــضاء فعليــه الــدم, ال نعلــم فيــه خالفــ
  .فهم ابن زرقون كالمه

 :أي) الــدم فيهــا عــىل مــا تقــدم فيتخــرج:(ويف لفــظ البــاجي مــا يقتــيض أن مــراده بقولــه
دم, أو وقــــت قــــضائها ينقــــسم ذكــــره إياهــــا يف لــــزوم الــــدم لــــذكره إياهــــا وقــــت أدائهــــا فــــال 

  .اًفاخلالف املذكور, أو وقت فواهتا فالدم اتفاق
ـــام التـــرشيق يفـــوت الرمـــي إال العقبـــة, إال مـــا قالـــه أبـــو : عيـــاض اتفقـــوا أن بخـــروج أ

  .إنه يرمي متى ذكر كمن نيس صالة صالها متى ذكر: مصعب
َأصبغحممد عن  ْ  ذلك, السنة رمي اإلمام آخر يوم وينرصف وقد أعد رواحله قبل: َ

  .أو يأمر من ييل له ذلك, وال يرجع إليه
ال يقــيم مــن رمــى آخــر يــوم وليــصل بطريقــه, وال يــصيل بمــسجد منــى : وروى حممــد

  .يومه ذلك غري الصبح, فإن كان له ثقل وعيال تأخر ما مل تصفر الشمس
يع أن يتحمــل حينئــذ بعيالــه كيــف يــصنع وهــو ال يــستط: وســمعه ابــن القاســم, وفيــه

  وثقله?
  .يؤخر ما مل تصفر: قال
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  ]باب ما يقع به التحلل األصغر[
برميهـا حـل لـه كـل يشء : ; لروايـة حممـد)1(العقبة يوم النحـر برمي :التحلل األصغر

  .إال النساء والصيد والطيب
  .أكره ملن رمى مجرة العقبة الطيب, فإن تطيب فال فدية: وفيها

, ازري, وابـــن بــــشري واملــــ, والبــــاجي, وأبـــو عمـــر,وكـــذا نقـــل عــــن املـــذهب اجلـــالب
  .اختلف قول مالك إذا تطيب قبل إفاضته يف وجوب الدم عليه: قال عياضو

  ]باب فوت رمي مجرة العقبة[
لــسامع عيــسى ابــن وفــوت رمــي العقبــة بخــروج وقتــه كفعلهــا يف اإلحــالل األصــغر; 

  . ثيابهاًمن مىض إثر وقوفه لبلده رجع البس: القاسم
  .تعجيلهام إثر الرمي: روى حممد و,حتللأن احللق والتقصري نسك و واملذهب
              حتــــى حيلــــق, فــــإن لــــبس فــــال يشء عليــــه, وهــــو نــــصها اًال يلــــبس ثيابــــ: َّالــــشيخ وروى
  .يف العمرة

 يف كونــه كــذلك وتــأخري اً, ولكونــه قارنــاً كغــريه اتفاقــاًومــؤخر الــسعي لكونــه مراهقــ
حالل حكــــم العمــــرة يف حلقــــه حتــــى يــــسعى املــــشهور, وقــــول ابــــن اجلهــــم بنــــاء عــــىل اضــــم

  .القران واعتبارها
ـــام منـــى فـــال يشء عليـــه, وإن : وفيهـــا ـــام منـــى, أو يف احلـــل يف أ إن حلـــق بمكـــة بعـــد أ

  . فعليه اهلديً أو جاهالاًأخر حتى رجع إىل بلده ناسي
 بمكـــة  فـــإن حلـــق,يرجـــع ملنـــى ذاكـــر حالقـــه بمكـــة حللقـــه بمنـــى ثـــم: وروى البـــاجي

  .أجزأه
ـــام منـــى حلـــق والإن ذ:  وروى حممـــد:قـــال  دم, وإن ذكـــره بعـــدها حلـــق كـــر حلقـــه أ
  .وأهدى

                                     
معنـى ذلـك أن مـن رمـى العقبـة يـوم النحـر حـل لـه كـل يشء إال النـساء والـصيد والطيـب : َّالرصاع قال )1(

  .يتعلق بمقدر دل عليه الدليل) برمي: (وقوله
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  .إن تباعد بعد اإلفاضة أهدى, وال حد لذلك: ابن القاسم
  .بإعادة اإلفاضة وعدمها هذان القوالن جاريان يف القول: الباجي

ام الرمي أحببت هديه: الصقيل عن أشهب   .من حلق بعد أ
ُقلت   .َّالشيخ مل يذكره :ُ
تقصري لوجـع فعليـه بدنـة, فـإن مل جيـد  من مل يقدر عىل حلق وال: مدروى حم: َّالشيخ

  .فبقرة, فإن مل جيد فشاة
             إن نـــــــسيت التقـــــــصري فذكرتـــــــه ببلـــــــدها بعـــــــد ســـــــنني قـــــــرصت : وســـــــمع ابـــــــن القاســـــــم

  .وعليها دم
هـــة دخـــول املعتمـــر املبيـــت: وســـمع ابـــن القاســـم هـــة  كرا إثـــر ســـعيه قبـــل حلقـــه, وكرا

  .اً وأخر حلقها قبله تطوعًا ليالطواف من أتم سعيه
  

  ]باب التحلل األكرب من احلج[
  :مر  كاماًواألكرب بطواف اإلفاضة سبع

  .به هناية اإلحالل: الباجي
  .إن وطئ بعد إفاضته قبل حلقه فعليه دم:  روى حممد:َّالشيخ

إن وطـــئ بعـــد إفاضـــته قبـــل حلقـــه فعليـــه هـــدي بخـــالف : وشـــاذ قـــول ابـــن احلاجـــب
  . ال أعرفه,شهورالصيد عىل امل
  .عىل من وطئ قبل حلق عمرته بعد سعيها هدي, وسمعه ابن القاسم: وفيها

ْبن رشدا   .اًاتفاق: ُ
متعـني, وحلـق غـريه  وحلق متعـذر التقـصري لقلتـه, أو ذي تلبيـد, أو ضـفر أو عقـص

  .أفضل من التقصري يف احلج
من: ابن حبيب   .ويستحب بدؤه بالشق األ

ـام حلـق امل: وسمع ابـن القاسـم عتمـر أفـضل مـن تقـصريه إال أن يعقبـه احلـج بيـسري أ
  .فتقصريه أحب إيل
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  .إرادة حلقه وفيها الشأن غسل احلاج رأسه باخلطمي والغاسول حني: َّالشيخ
وال بأس أن يتنور ويقص أظفاره ويأخذ من شاربه وحليتـه قبـل : زاد يف رواية حممد

  .حلقه
  . قبل حلقهاً قميصأكره غسل املعتمر رأسه أو لبسه: ابن القاسم

لـــيس بخــالف; ألن احلـــاج وجـــد منــه حتلـــل برمـــي مجــرة العقبـــة واملعتمـــر ال : البــاجي
  .حتلل له قبل حلقه

ئه بالنورة قوهلا   . ونقل الصقيل عن أشهب,ويف إجزا
ُقلت  وعليه يف لزوم الدم كتأخريه وسقوطه ويمر املوسى كاألقرع نظر, واألظهـر :ُ

  .األول لتسببه
, فـإن : َحلكمعبد اوروى ابن  ليس تقصري الرجل أخذه أطراف شعره بـل جـزه جـزا

  .أخطأ ومنه أجزأه مل جيزه وأخذ
  .معناه أخذ ما يقع عليه اسم التقصري ال أخذ يسري شعره: األهبري
 منعـــه مـــا تفعلـــه املـــرأة, ومـــا تفعلـــه يقـــع عليـــه اســـم اًيف هـــذا نظـــر; ألن مالكـــ: البـــاجي

  .الشعر من أطراف اً ولو كان أخذ,التقصري
  .أجزأه, وليس عىل النساء إال التقصري ما أخذ من كل شعره: وفيها

  .ولو لبدت: روى حممد
  .بعد زوال تلبيدها بامتشاطها: الباجي

  .)1( مثلة: عن حلقهن وقالغهنى : ابن حبيب
يقـــرصن : روى ابـــن حبيـــب, وإن آذاهـــا قمـــل رأســـها فـــال بـــأس بحلقـــه: وروى حممـــد

ملة أو فوقها بيسري   . أو دوهنا بهقدر األ
ملة, ال أعرفه: ورواية الطراز   .قدر األ

ولتأخـــذ يف احلـــج والعمـــرة مـــن كـــل قروهنـــا الـــيشء القليـــل, ومـــا أخـــذت مـــن : وفيهـــا
  .ذلك أجزأها

                                     
  ).17378(, رقم 6/681: ذكره املتقي اهلندي يف كنز العامل )1(
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ســــمع ابــــن القاســــم , وحلــــق الــــصبية أحــــب إيل مــــن تقــــصريها:  روى حممــــد:َّالــــشيخ
  .التخيري

ان, وحلــــــق بعــــــضه أو  وجيــــــوز يف الــــــصغرية األمــــــر,بنــــــت تــــــسع كــــــالكبرية: اللخمــــــي
  .تقصريه لغو, وال نص يف تعميمه منهام واألقرب الكراهة

  . الدماً وتركه بعضاًيف وطئه أو وطئها بعد تقصريه بعض:  البن القاسموفيها
  . وقد أفاض:يريد: الصقيل

يف , و ال أعرفـه,إن اقترص عىل بعضه مل جيزئه عىل املـشهور: وشاذ قول ابن احلاجب
  .ف يف تعميمه كاخلالف يف تعميم مسحه يف الوضوء نظر للباءاخلال: قول الطراز
يمــر األقــرع املوســى عــىل رأســه, ويــستحب إذا حــل أخــذه مــن حليتــه وشــاربه : وفيهــا

  .وأظفاره من غري إجياب وفعله ابن عمر
إذا رجعـــوا مـــن منـــى نزلـــوا بـــأبطح مكـــة يـــصلون بـــه الظهـــر والـــثالث بعـــدها : وفيهـــا

  .أدركه وقت صالة قبله صالها مكانهويدخلون مكة أول الليل ومن 
ـام منـى, فـإن مل :  روى حممد:َّالشيخ استحب نزول اإلمام املحصب إذا صدر بعد أ

ْبــن وهــبروى ا, ويفعلــوا فــال بــأس روى ابــن , وهــو حــسن للرجــال والنــساء ال واجــب: َ
ال حيــصب متعجــل, وملــن صــىل الظهــر والعــرص باملحــصب دخــول مكــة قبــل أن : حبيــب
  .يميس

استحب مالك ملن يقتدى به أن ال يدع نزول األبطح, ووسع ملن ال يقتـدى : وفيها
  . ويف العالنية بالنزول به جلميع الناس,وكان يفتي به رسا به يف تركه

 وال يقــيم ,أحــب لإلمــام إن نفــر يــوم مجعــة صــالته بأهــل مكــة اجلمعــة: َّالــشيخوروى 
سـاعة   الذي خيرجه لألبطـحالنوم بالشعب سنة التحصيب: "قول املازري, وباملحصب
  .اً مسندًال أعرفه يف املذهب بل فعال "من الليل

ن األبطح عند مالك?: وفيها   قلت أ
ن هو لكن األبطح معروف; هو أبطح مكة حيث املقربة: قال   .مل أسمع أ

املحــصب موضــع بــأعىل مكــة خارجهــا متــصل باجلبانــة التــي :  وروى حممــد:البــاجي
  .حبطريق منى ويقال له األبط
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  .وهو البطحاء وهو خيف بني كنانة: عياض
بـني مكـة ومنـى, هــو أقـرب ملنـى وهـو البطحـاء وهـو خيـف بنــي  املحـصب: أبـو عمـر

  :وهو عامل بمكة وأحوازها: دليله قول الشافعي, وكنانة
ــــــــــى ــــــــــا قــــــــــف باملحــــــــــصب مــــــــــن من ــــــــــا راكب فــــــــــــــاهتف بقــــــــــــــاطن خيفهــــــــــــــا والنــــــــــــــاهض  ًي

  .ن منىنظرت إليها باملحصب م: وقول ابن أيب ربيعة
  ]باب طواف الصدر[

ٍطواف الوداع مستحب لكل خارج من مكة لبعد منها أو ملـسكنه  :وطواف الصدر
  .اًولو قرب مطلق
اختـــــصارها الرباذعـــــي , وهـــــو عـــــىل النـــــساء والـــــصبيان والعبيـــــد وكـــــل أحـــــد: وفيهـــــا

  .تطويل موهم" من حج من إثر عىل: "والصقيل بزيادة
  .إن سافر مكي ودع: وفيها

  . أو يريده عن بعداًعىل كل خارج منها ال يريد رجوعهو : اللخمي
  .يسري شغله بعده قبل خروجه ال يبطله, وإن أقام بعض يوم أعاده: وفيها

أقــام الغــد بمكــة فهــو يف  مــن ودع ثــم:  هــذا أصــوب مــن روايــة ابــن شــعبان:اللخمــي
  .سعة أن خيرج
  .من ودع وأقام به كريه بذي طوى يومه وليلته مل يعد: وفيها
            ويرجــع لــه مــن ,وكــذا مــن أقــام بــاألبطح هنــاره: َعبــد احلكــميف روايــة ابــن  َّالــشيخ زاد
  .مل يبعد

أرى أن , ولـــه مالـــك أكثـــر مـــن القــــرب  ومل حيـــد,رد لـــه عمـــر مـــن مـــر ظهــــران: وفيهـــا
  .يرجع ما مل خيف فوت صحبة أو يمنعه كريه

  .ال دم يف تركه: الرواية, ومن بلغ مر الظهران مل يرجع له: َّالشيخوروى 
ــــه مــــن ســــنن احلــــج, ثــــم قــــال: أبــــو عمــــر  فــــرآه ,ال دم يف تركــــه:  قــــال مالــــك:أمجعــــوا أ

   . ال سنة واجبةاًمستحب
  ).أمجعوا (:انظر هذا مع قوله: ابن زرقون
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ُقلت ه سنة مطلق:ُ   . فال تناقضاً املنفي كونه سنة واجبة, واملجمع عليه أ
نـة , وسـقطإن خرج إثر طواف عمرتـه أو إفاضـته : وفيها إن خـرج لعمـرة مـن اجلعرا

  .أو التنعيم سقط, ومن ميقات ودع
  .ال توديع عليه: الباجي عن أشهب

مـن خــرج :  لفــراق البيـت أو احلـج قــول ابـن القاسـم مــع روايتـهاًويف كونـه نـسك: قـال
مـن أفـاض ثـم عـاد لرمـي منـى : قـول أشـهب, وإثر عمرته سقط, وإن أقـام بعـد ذلـك ودع

امــ اف هــذا الطــوافودع, فــإذا طــ ثــم صــدر  فــال وداع عليــه اًالــذي هــو آخــر نــسكه وأقــام أ
  .إال أن يشاء
مـــن فاتـــه احلـــج ففـــسخه يف عمـــرة أو أفـــسد حجـــه فعلـــيهم طـــواف الـــصدر إن : وفيهـــا

  .أقام مفسد حجه بمكة; ألن عمله آل لعمرة, فإن خرج مكانه فال يشء عليه
نــــام هــــو املعتمــــر; ألن إ ٌوهــــم مــــن ناقلــــه) إن أقــــام مفــــسد حجــــه( : قولــــه:ابــــن شــــبلون

  . ولو مل يقم بمكة كصحيح احلج,املفسد يتم حجه, ال مآل له لعمرة وعليه التوديع
ُشـــــــــيوخعبـــــــــد احلـــــــــق وبعـــــــــض                عائـــــــــد عـــــــــىل ذي ) عملـــــــــه(ال وهـــــــــم; ألن ضـــــــــمري : هُ

  .الفوت فقط
ُقلت   .إن أقام مفسد حجه بمكة:  يبقى وهم قوله:ُ

امهـا واالسـتظهار أو مخـسة وإن حاضت قبل إفاضتها; ففي حبس كر هيا هلا معتـاد أ
ْبــن رشــد ونحــوه; لــسامع أشــهب وااً شــهر:رابعهــا, و واســتظهار يــومني:ثالثهــا, اًعــرش يومــ ُ 

ضـعفهام اللخمـي بأهنـا بعـد مخـسة , وعـن روايتـي أشـهب َّالـشيخٍعنها غري حـاك غريمهـا, و
  .عرش طاهر

ْبن رشدا   .تحاضةوعىل األول إن زاد دمها فظاهرها تطوف كمس: ُ
ئها كرواية ا َّالشيخوتأوهلا  ْبـن وهـببمنعه وفسخ كرا إن : روى حممـد, وباالحتيـاط َ

  .كان مثل يومني حبس كرهيا ومن معه, وإن كان أكثر فكرهيا فقط
  .حبسه لنفاسها أقىص أمده: وفيها

ْبــن رشــدا ســمع القرينــان استحــسان إعادهتــا إيــاه يف العلــف مــدة حبــسه, وســمعا ال : ُ
  .علمه محلها عدمحجة للكري ب
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  .كان احلبس زمن األمن, وأما اليوم فالفسخ خلوف الطرق: عن ابن اللباد َّالشيخ
  .اًاتفاق: عياض
لــو رشطــت عليــه عمــرة يف : ســمعا, وخيتلــف هــل يفــسخ أو يكــري عليهــا: اللخمــي

  . بعد حجها مل حتبس حليضها قبلهااملحرم
وضع هلا من الكراء يشء?: قيل   أ
  .اال أدري ما هذ: قال
ْبـــن رشـــدا إنـــام حـــبس يف احلـــج المتنـــاع خروجهـــا قبـــل إفاضـــتها وإمكانـــه يف العمـــرة : ُ

  .لعدم إحرامها به
ُقلت   .حبس  مفهومه إن أحرمت:ُ
عليهـا فـسخ كـراء  والصواب فيام وقف فيه مالك إن أبت الرجوع وأبى الصرب: قال

  .أوضحسنة واجبة, وإن كانت نذرهتا ف  ألهنا عليها;ما بقي حلقها يف العمرة
إتيــــان مــــن ودع امللتــــزم واســــع, ومــــن التــــزم ال يتعلــــق بأســــتار :  روى حممــــد:َّالــــشيخ

امللتـزم بـني الـركن والبـاب,  , وكان ابن عباس يقف عنـدًالكعبة بل يقف ويدعو مستقبال
  .وال يقبل ويدنو حتى يكاد أن متس ثيابه البيت

ِّمطــــرفاســــتحب : ابــــن حبيــــب ْبــــن وهــــبورواه اأن يعتنــــق امللتــــزم ويلــــح بالــــدعاء,  َُ َ 
ُاملاجــشونوقالــه ابــن نــافع وابــن  ْبــن وهــبروى ا, وِ ــض: َ روى , و املتعــوذاًيقــال للملتــزم أ

ُاملاجشونابن    .امللتزم ما بني الركن والباب: ِ
  .دخول البيت حسن: وروى حممد

  .النساء حيرصن عليه: قيل
  .هن اجلهلة اجلفاة: قال

  .اء فلتدخله ملا فيه من الرغبةإن قدرت املرأة عىل دخوله مع نس: ابن حبيب
إنــك وعـــدت األمــان دخـــال  مهللا: وكـــان عمــر بـــن عبــد العزيـــز إذا دخلــه قـــال: قــال

ت خري منزول به يف بيته, مهللا اجعل أمان ما تؤمنني به أن تكفيني مؤنـة الـدنيا  بيتك وأ
 ال يدخلــه بنعليــه, وال بــأس: روى حممــد, ودون اجلنــة حتــى تبلغنيهــا برمحتــك وكــل هــول

ـه , وهبام يف حجزته أو يده, وإن صىل مل جيعلهـام بـني يديـه وليكونـا يف إزاره  غمل أسـمع أ
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  . من أساطينه حني دخلهاًاعتنق شيئ
  ]باب مفسد احلج بالوطء[

  :)1(ويفسد احلج مغيب احلشفة كام مر يف الغسل قبل الوقوف
 ورواه ,اً فيجــــب القــــضاء واهلــــدي هــــو والقــــايض ولــــو كــــان ســــهو,اًإمجاعــــ: أبــــو عمــــر

 وبعده إن وطـئ بعـد رميـه قبـل إفاضـته ففـي فـساده وصـحته عليـه عمـرة وهـدي; :الباجي
َّن القصارنقل الباجي رواية اب مع أيب عمر عـن إسـامعيل وأيب الفـرج وروايـة أيب عمـر مـع  ُ
  .الباجي عن املشهور

ُقلت   .هديه بدنة, فإن مل جيد فبقرة, فإن مل جيد فشاة:  هو قوهلا بزيادة:ُ
َّن القــصار قــول ابــ:يالبــاج , "إن أخــرج شــاة مــع قدرتــه عــىل بدنــة أجــزأه عــىل تكــره: "ُ

  .يدل عىل أهنا مستحبة
 وذكــــره الــــصقيل ,ويعتمــــر مــــن ميقاتــــه أحــــب إيل مــــن التنعــــيم: عــــن املختــــرص َّالــــشيخ

  .رواية
َّن القــصارروى ابــ: البــاجي لــو وطــئ بعــد يــوم النحــر قــبلهام مل يفــسده وعليــه عمــرة : ُ

  . وتأخري الرميوهديا الفساد 
ُاملاجـــشونابـــن  عمرتـــه ليـــأيت بطـــواف يف إحـــرام صـــحيح, وتـــضعيفه إســـامعيل بـــأن : ِ

فهــا فــال تــصح هلــا ولإلفاضــة معــ ; يــرد بــأن املطلــوب إتيانــه بطــواف يف اًعمرتــه توجــب طوا
ه إفاضة   .إحرام ال ثلم فيه ال بقيد أ

فــساده وصــحته لــو وطــئ بعــد إفاضــته قبــل رميــه يــوم النحــر أو بعــده; ففــي : َّالــشيخ
 إن وطـئ يـوم النحـر فعمـرة :رابعهـا, واً ويعيـد إفاضـته اسـتحباب:ثالثهـاوعليه هدي فقـط, 

ْبـــن وهـــبوهـــدي, وإال فهـــدي ألشـــهب مـــع ا , وابـــن القاســـم مـــع ابـــن كنانـــة, وحممـــد عـــن َ
َأصبغ ْ ُاملاجشون, وابن حبيب عنه مع ابن َ ِ.  

 إن كـان يـوم النحـر :الثهـاثيف إفـساده بعـد الوقـوف قـبلهام أو قبـل أحـدمها, : اللخمي
                                     

  .شفة يف الغسل فراجعه وقد تقدم بيان احل,هذا رسم األمر املجتمع عليه: َّالرصاع قال )1(
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ــام منــى; لروايتــي أيب مــصعب :رابعهــا, وقبــل رميــه وإفاضــته  إن كــان قبــل رميــه ولــو بعــد أ
ُاملاجشونوالبن  , وهلااًولو كان مل يعمل شيئ: اًولو كان رمى, والقايض راوي: اًراوي ِ.  

ُقلـــت إن وطـــئ بعـــد :  ونقـــل أيب عمـــر مـــع الـــصقيل, وابـــن حـــارث عـــن أيب مـــصعب:ُ
وذكــر روايــة أيب :  خــامس,جــر ليلــة النحــر فعليــه عمــرة وهــدي, وقبلــه فــسد حجــهطلــوع ف

ثــــم رجــــع مالــــك لــــصحة حجــــه وعليــــه عمــــرة : مــــصعب فــــيمن وطــــئ ليلــــة املزدلفــــة, قــــال
قول الصقيل فيمن وطئ بعد رميه قبل إفاضـته أو العكـس عـىل صـحة حجـه يف , ووهدي

ميــه قبــل إفاضــته يــوم لــزوم عمرتــه مــع اهلــدي قــوالن يقتــيض ســقوطها عمــن وطــئ بعــد ر
وال أعـرفهام,  وقبلـوه النحر وثبوهتا يف العكس بعـد يـوم النحـر, ورصح هبـام ابـن احلاجـب

  .وأخذ األول مما مر من تضعيف إسامعيل بعيد; جلواز كونه لتعليل وجوهبا ال لوجوهبا
ويف قـــضاء قـــضاء فـــسد مـــع األصـــل قـــوال ابـــن القاســـم مـــع ســـامعه, وعبـــد امللـــك مـــع 

  .َسحنونسامع 
ْبــن وهــبا بــن وعليــه يف وجــوب هــدي أو هــديني نقــال أيب عمــر عــن عبــد امللــك وا: َ
ْوهب   .ملحمد قول عبد امللك َّالشيخعزا , وَ
ْبن رشدا   .اًوعىل األول لو أفسد قضاء قضائه قىض ثالث: ُ

  ]باب مفسد العمرة[
يف فــسادها بــه بعــده , وفيجــب القــضاء والــدم , قبــل متــام ســعيها)1(وتفــسد العمــرة بــه

  .ل حلقها وجربها بالدمقب
  .روايتي حممد َّالشيخنقل 
ُقلت ْبن رشدقول ا, و الثانية روايتها, وسامع ابن القاسم:ُ   .اتفاقا, قصور: ُ
  .نحر هدي الفوات يف القضاء ال قبله, ولو خاف املوت: وفيها

  .أجزأه, وخففه مالك ثم استثقله  إن نحره يف عمرة القضاء:ابن القاسم
حـــب نحـــره قبـــل قـــضائه, فــإن فعـــل وحـــج أجـــزأه; إذ لـــو مـــات قبـــل ال أ: ابــن القاســـم

                                     
  . بمغيب احلشفة:أي) به: (قوله: َّالرصاع قال )1(
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  .حجه أهدي عنه
َأصبغالباجي عن  ْ   .جيزئه: قال بعض العلامء, وإن نحره قبل قضائه مل جيزئه: َ

ُاملاجــــشونوروى أشــــهب نحــــر هــــدي الفــــساد يف قــــضائه, فــــإن عجلــــه فــــابن : قــــال ِ :
َأصبغحيتمل عىل قول , وجيزئه ْ   . يف الفوات ال جيزئهَ

  . بقصد كالوطء, واالحتالم لغو:إلنزالوا
ر : وفيها له للمس, أو إدامـة هـزة الركـوب, أو عبـث بـذكره, أو فعـل املـرأة كـرشا إنزا

زلت مفسد   .النساء العبث بنفسها حتى أ
,  وفيه عام الغالـب عنـه عدمـه اهلـدياإلنزال عام يشك يف كونه عنه مفسد,: اللخمي

لفكـر وإجيابـه اهلـدي فقـط نقـال اللخمـي عـن حممـد ويف فساده باإلنزال عـن تكـرر النظـر وا
  ., وأشهب مع روايتهَعبد احلكم ابن القاسم, وروايته وابن حارث عن ابن مع

ّالعتبــــي فيهـــا و َّالـــشيخزاد  ِ ْ هيــــدي بدنـــة ويتقـــرب بــــام اســـتطاع مــــن : يف ســـامع القـــريننيُ
  .خري

ْبن رشدا   .مثله ظاهر قول مالك يف املوطأ رواية حييى: ُ
تفــــق ابــــن القاســــم وأشــــهب عــــىل عــــدم إفــــساد إنــــزال النظــــر والفكــــر غــــري ا: اللخمــــي

  .متكررين
ُقلت ه ابن حارث التفاق كل املذهب:ُ   . عزا

  .رواه ابن القاسم: الباجي
  .وهيدي: ابن ميرس
  .معناه جريه عىل قلبه من غري قصد: الباجي
ـــــزل بنظـــــر مل يتبعـــــه فعليـــــه دم وحجـــــه تـــــام:وفيهـــــا يف ناقـــــضه اللخمـــــي بقولـــــه , و إن أ

زل عليــه القـضاء فقــط, وإن أدام فهــو والكفــارة, إال : الـصوم مــن نظــر أو تـذكر ومل يــدم فــأ
  .أن حيمل عىل استحباب القضاء

ُقلــت عــنهام   يفــرق بيــسري الــصوم, وخترجيــه لغــو إنــزال قبلــة وغمــز مــن عادتــه عدمــه:ُ
  .عىل لغوه عن النظر والفكر غري متكررين; يرد بأن الفعل أقوى

  . امرأته يف حجها افرتقا إذا أحرما بحجة القضاء حتى حيالمن جامع: وفيها
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ال يتـسايران وال جيتمعـان يف منـزل ال باجلحفـة :  روى حممد وسمع القرينـان:َّالشيخ
  .وال بمكة وال بمنى

َّن القصاراب   .مل يبني مالك وجوبه أو استحبابه وعندي مستحب: ُ
ُقلت   . هو نقل اجلالب:ُ

ظــــاهر قـــــول , و تعمـــــد وجــــب يف كــــل حليلـــــة لــــهإن جهــــل اســــتحب, وإن: اللخمــــي
ألـــزم ابـــن حمـــرز , ووجوبـــه فيهـــا ال يف غريهـــا" قيـــل ذلـــك عقوبـــة كقاتـــل مورثـــه: "األهبـــري

ـــه إذا بلـــغ موضـــع وطئهـــا لعلـــه يفعلـــه كـــون  حتـــسني إســـامعيل تعليلـــه ســـليامن بـــن حـــرب بأ
  .ال من حيث حيرمان افرتاقهام منه
  .واالفرتاق يف العمرة كاحلج: الكايف
  .إن أكره نساءه أحجهن وكفر عنهن وإن بن منه: هاوفي

ســمع ابــن القاســم , وإن تزوجــت جــرب متزوجهــا عــىل إذنــه هلــا:  روى حممــد:َّالــشيخ
  .عىل واطئ أمته املحرمة إحجاجها واهلدي عنها

ْبن رشدا ُاملاجشون زاد ابن :ُ   .ولو باعها: ِ
  .وهو عيب فيها: حممد

حجاجهـا فليبعهـا ممـن حيجهـا كبيعهـا عليـه يف إن عجز عن إ: ابن حمرز عن السليامنية
  .َسحنوندين عجز عن قضائه, ولو أحرمت بغري إذنه فله إحالهلا, وقاله 

للتخيري عىل املشرتي بجـربه  َسحنونال جيوز بيعها يف غري فلس عىل قول : اللخمي
  .عىل تركها لقضاء حجها

هــ ويف كــون  يكرههــا قــول ابــن  أو حتــىاًمطلــق وطئــه أمتــه غــري طالبــة ذلــك منــه إكرا
ْبــن رشــدالقاســم مــع ظــاهر ســامعه ونــص روايتــه, وختــريج ا ُاملاجــشونمــن قــول ابــن  ُ مــن : ِ

  .زوج ابنته فأرسل أمته بدهلا فوطئها الزوج حدت إال أن تظن أهنا زوجت منه
ُقلــت ه فــيام لــه إكراههــا ولــيس هــذا منــه:ُ : للــصقيل يف الــصوم, و يــرد بــأن طوعهــا إكــرا

  .ا ذلك منه طوعإياها بعد طلبه وطؤه
لــــيس عليهــــا صــــيام وال حــــج ملالئهــــا وفلــــس زوجهــــا : وســــمع عيــــسى ابــــن القاســــم

  .مكرهها



 

 

204

204

ْبن رشدا فقـت, وهلـا  , وإال لزمهـاًإن كانت حجـة إكراههـا نفـال: ُ أداؤهـا وتتبعـه بـام أ
  .أن هتدي وتتبعه باألقل من قيمته أو ثمنه

  . عدمه وتتبعه بنفقتها فيهاهلا أن حتج مكاهنا يف: عن حممد عن ابن القاسم َّالشيخ
  .ولو كانت أكثر من نفقة العام األول: اللخمي
   .به فإن صامت عن اهلدي مل تتبعه: حممد عنه
  .هذا أصل اختلف فيه قول ابن القاسم: عبد احلق

إن مل جيـــد مـــا حيجهـــا بـــه وال مـــا هيـــدي عنهـــا فعليهـــا أن حتـــج وهتـــدي : حممـــد عنـــه قـــال
َأصبغ وقاله ,ا عن اهلدي مل تتبعه بهوتتبعه بذلك, فإن صامت لعجزه ْ َ.  

, لو أطعمت عن فدية األذى رجعت عليه باألقل مـن النـسك أو اإلطعـام: التونيس
ـرس وقـد غـال النـسك ;انظر لو نسكت شاةو  ألهنا أرفق هبا حني نـسكت وهـو معـرس ثـم أ

ه اآلن أقل قيمة: ورخص اإلطعام; فقال   .إنام أغرم اإلطعام أل
ُقلــــت ــــه مــــن فعلهــــا إال أن يكــــون ســــببه مرضــــ يف رجوعهــــ:ُ            اًا بفديــــة األذى نظــــر; أل

  .نزل هبا
هلا حصاص عن مائة بام وجب هلا يوقف حلجها, :  مع حممد عن ابن القاسم:وفيها

فذ حظ اهلدي   .فإن ماتت رد حظ اإلحجاج وأ
  .وقيل يسقط بناء عىل لزومه بالفساد أو القضاء: ابن بشري

  .قضاؤهوجيب متام فاسده و
  .ً وفيه معها قابالًولو كان نفال: اجلالب
  .جتديد من وطئ يف حجه إحرامه قبل متامه لغو وال يقىض واجب بنفل: وفيها

  .زمن إحرام األول لغو: ابن شاس
, إال إن كـان أحـرم ًعمرته أو حجه للقضاء من حيـث أحـرم أوال حيرم مفسد: وفيها

  . يف القضاء فدم قبل ميقاته فمنه, فإن تعدى امليقاتًأوال
 اً فكون قضائه منـه صـواب, وإن كـان تقربـً قبل ميقاته جهالًإن أحرم أوال: التونيس

  .ًفالصواب من حيث أحرم أوال
ـه جـاوز امليقـات أوالًحيرم مـن حيـث أحـرم أوال:  جممل قول مالك:اللخمي  ً عـىل أ
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وصــف إفــراده  و,اًحيــرم يف القـضاء مــن امليقــات مطلقـ: ظـاهر نقــل ابــن شـاس, وٍّغـري متعــد
  .معترب كضديه

  .ويف إجزاء القران عن اإلفراد قوال عبد امللك وحممد معها
ئــــه عــــن فرضــــه, والفــــرض : اللخمــــي الــــصواب األول جلــــرب اهلــــدي وصــــمه وإلجزا

العمـــرة تطـــوع فيكـــون رشك بـــني فـــرض ونفـــل; ألن املقـــيض إن كـــان : اإلفـــراد, وال يقـــال
  . فأوضحًالالفرض فال يكون قضاؤه أشد منه, وإن كان نف

ُقلــت   يــرد بــأن متعلــق الفــرض األعــم مــن الثالثــة وفعلــه أحــدها يعينــه, وابتــداء فعــل:ُ
احلـــج يوجبـــه وهـــي متباينـــة رضورة تنـــايف فـــصوهلا وحـــدة اإلفـــراد, وتقـــدم عمـــرة التمتـــع, 

ال يتعــني الفــرض بــام :  ال يقــالأحــد املتبــاينني ال يــسد مــسد اآلخــرومعيــة عمــرة القــران, و
 ال يــشارك ارة لــو أعتــق فاســتحق لــه أن يكفــر بغــريه; ألن للحــج تعينًــفعــل كخــصال الكفــا

  .اً وقضائه ولو فوتاًولو سهو, فيه لوجوب متام فاسده
: قــــول ابــــن بــــشري, وويف إجــــزاء حــــج وعمــــرة مفــــردين عــــن قــــران قولــــه, واملعــــروف

ــه املفــسد ال العمــرة, وهــو :  عــن متتع,وقــال اللخمــياًالروايــات ال يقــيض مفــرد جيــزئ أل
 َّالــشيخر لــوال اعتبــار الروايــات احتــاد صــفة القــضاء, واملقــيض قــصور لنقــل الــصقيل وظــاه

ه للخمـــــي, وإنـــــام اقتـــــرص عـــــن كتـــــاب حممـــــد              اللخمـــــي بنقـــــل اإلجـــــزاء يف العكـــــس  مـــــا عـــــزا
  .عىل أصله

وال  مل أجــده للــصقيل َّالعتبيــةوعــزو ابــن عبــد الــسالم مــا يف كتــاب حممــد للــصقيل عــن 
التمتــع ويــؤخر  يعجــل هــدي: َّالعتبيــةعــن ابــن القاســم يف  َّالــشيخقولــه, وزاد و, َّالعتبيــةيف 

: إجــــزاء اإلفــــراد عــــن التمتــــع ولــــيس فيهــــا; إنــــام فيهــــا َّالعتبيــــةٌ مــــوهم أن يف ;هــــدي الفــــساد
  . بوجهاًتعجيل هدي من أفسد متتعه, ومل يذكر قضاءه مفرد

نه فقضاه قارن: َّالعتبيةيف غري  َّالشيخ   . مل جيزئهاًمتمتع اًمن أفسد قرا
ه إنام أفسد عمرة فعليه قضاؤها: اللخمي   .ال وجه له; أل
ُقلــت ٌ هــذا وهـــم; ألن املفــسد حـــج قــران فقـــط عــىل رأي, أو هـــو وعمــرة عـــىل رأي, :ُ

جيــــزئ ألن العمــــرة يف القــــضاء زيــــادة جــــربت بــــدم, : فأمــــا عمــــرة فقــــط فمحــــال, ولــــو قــــال
  .استقام عىل أصله
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ـه ال وجـه لـه اًسد عمرة متتعه قىض متمتعـمن أف: اللخمي عن عبد امللك , وتعقبـه بأ
  .إنام أفسد عمرة فقط فال قضاء لغريها

ُقلــت  ومل يــذكر مــا ,يقــيض عمرتــه فقــط: ًعــن حممــد عــن أشــهب قــائال َّالــشيخ ذكرهــا :ُ
  .ذكره اللخمي عن عبد امللك

 اًأن عمــرة التمتــع كجــزء مــن حجــه رضورة تأثريهــا فيــه حــاال هــي كونــه متتعــ ووجهــه
  .ال مستقلة عنه, ولذا مل جيزئ اإلفراد عنه عىل املشهور

بأن  َسحنونتصويب اللخمي تعقب , واًإن وطئ قارن بعد سعيه قىض قارن: وفيها
 اً; يـرد بــأن املفــسد بـاقي حــج هــو قـران ال إفــراد اتفاقــاًفـساده بعــد متــام عمرتـه فيقــيض مفــرد

  .فوجب قضاؤه كذلك
ُاملاجـشونلغوه قـول ابـن ويف ارتداف احلج عىل عمرة فاسدة و واملـشهور, وال يـرد  ِ

يقيض هذا القـارن عمـرة فقـط; ألن : توجيهنا قول عبد امللك يف فساد عمرة التمتع بقوله
ففــــيهام وإال فــــال, فــــإن عمــــرة القــــران مــــضمحلة  العمــــرة لــــو وجبــــت يف احلــــج حــــاال صــــح

  .وعمرة التمتع قائمة بنفسها لبقاء أركاهنا هلا
  .والقران ال يسقط هدي صحيحهاموهدي فساد التمتع 

َأصبغويف سقوط هدي التمتع بفوته قوال  ْ   . وابن القاسمَ
ْبــن رشــدســامع ابــن القاســم مــع ا ويف إســقاط هــدي فــوات القــران هديــه عــن املوطــأ,  ُ

ْبــن رشــدا وحممــد عــن أيب زيــد عــن ابــن القاســم, وخترجيــه عــىل مــن : مــن قــول ثالــث حجهــا ُ
وفــوات القــران يرفعــه   فــوات املفــرد ال يرفــع فــساده يــرد بــأن;وطــئ ثــم فــات حجــه هــديان

  .رضورة ارتفاعه بارتفاع أحد املقرتنني
نــــه املفــــسد: َّالــــشيخ أربــــع هــــدايا أو ثــــالث روايتــــا أيب زيــــد  ففــــي لزومــــه لــــو فــــات قرا

َأصبغو ْ   . عن ابن القاسمَ
فـــات وســـقوطه   وإن, فقـــول البـــاجي يف لـــزوم هـــدي قـــران,األوىل أحـــب إيل: حممـــد
  .ٌ رواية ابن القاسم, ونقل أيب زيد عنه وهمنقال حممد

, ويف تكريــر مفــسد حجــه حلقــه وتطيبــه اًوتعــدد الــوطء ولــو يف نــساء كمفــرده مطلقــ
,  فدية واحـدة, والعامـد والنـايس فيـه سـواء كـصحيحهً أو تأوالًولبسه العتقاد حله جهال
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  .تكرير صيده فيه كتكريره يف صحيحهو
  .يكره: القايض: ومقدمات اجلامع

  .هي من الرفث املنهي عنه: عن ابن حبيب َّلشيخا
 . إن قبـــل أو غمـــز أو جـــس أو بـــارش أو تلـــذذ ومل ينـــزل فحجـــه تـــام وعليـــه دم:وفيهـــا
  .الدم استحسان: األهبري

  .ظاهرها ولو أمذى:  التونيس
ْبــن رشــدا تــه ومنعــه ســامع القــرينني ال بــأس : ُ يف إباحــة مــس املحــرم اآلمــن نفــسه امرأ

تـــه إذا أمـــن عـــىل نفـــسه ومل خيـــف شـــيئأن يمـــسك املحـــرم يـــ ال : روايـــة ابـــن القاســـم, واًد امرأ
  .يقرهبا إال إن ألجئ, وهو أظهر

تـه فلـم ينـزل فليهـد بدنـة, وإن غمزهـا بيـده فأحـب :  روى حممد:َّالشيخ مـن قبـل امرأ
يكــــره رؤيتــــه ذراعيهــــا وأن حيملهــــا عــــىل املحمـــــل , وال بــــأس برؤيتــــه شــــعرها, وأن يــــذبح

ال يقلــب : ســمع ابــن القاســم, و اآلخــراًن يغــسل أحــد الــزوجني حمرمــوللنــاس ســالمل, وأ
 فــإن حــرض أســاء, واملــذهب منعــه عقــد ,اًال حيــرض نكاحــ: روى أشــهب, وجاريــة لالبتيــاع
  .نكاحه ال رجعته

  .ال بأس أن يفتي يف أمور النساء:  روى حممد:َّالشيخ
  ]باب ممنوع اإلحرام[
ولـبس الرجـل املخـيط لكيـف  ة الـشعثالتطيـب وإزالـ :وممنوع اإلحرام غري مفـسده

  .)1(والقلنسوة والربنس لبسه كالقميص واجلبة
  .كمئزر أو رداء مرقعني ال املخيط عىل صورة النسج: الباجي
  .التخليل والعقد والتزرر كاخلياطة: وفيها
ُقلت املخـيط املمنـوع مثلـه, ولـبس املخـيط   ولذا قالوا امللبـد واملنـسوج عـىل صـورة:ُ

                                     
أخــرج بــه ) ولـبس الرجــل: ( رســم مــا يمنــع يف احلـج وال يكــون مفــسدا قولــه:َّالـشيخذكــر : َّالرصــاع قـال )1(

ثـــى وقولـــه أخـــرج بـــه مـــا ذكـــر عـــن البـــاجي يف قولـــه إال املخـــيط عـــىل صـــورة النـــسج ) لكيـــف لبـــسه: (األ
  .اء مرقعني وألحق باملخيط العقد, والتزرر وامللبد واملنسوج عىل صورة املخيطكمئزر ورد
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عـــن كتـــاب حممـــد مل  نقـــل ابـــن عبـــد الـــسالم إجـــازة التخلـــل, واجلـــائز; جـــائزاملمنـــوع لـــبس 
  .أجده وال لغريه

يرتدى به دون دخول فيه وتوشـحه بثوبـه دون  جائز طرح قميصه عىل ظهره: وفيها
  .عقده واختباؤه به

 ومـــا يف معنـــاه عـــىل كتفيـــه وجعـــل كميـــه ,روى حممـــد إباحـــة جعـــل القمـــيص: البـــاجي
ويل عنــده; ككراهتــه  االرتــداءأمامــه, وروايتــه كراهــة  ويل إنــام هــو لقــبح زي الــرسا بالــرسا

  .لغريه لبسه مع رداء دون قميص
ويـــلاًمـــن مل جيـــد مئـــزر:  روى حممـــد:َّالـــشيخ  ولـــو افتـــدى, وفيـــه جـــاء , ال يلـــبس رسا

  .يلبسه ويفتدي: َعبد احلكمروى ابن , والنهي
يف , وده عـىل صـدرهال بأس فـيام حيمـل مـن وقـره أن يعقـ:  روى ابن عبدوس:َّالشيخ
  .ال بأس بجعل متاعه يف حبل ويلقيه خلفه واحلبل يف صدره: املخترص

 وإن مل يـــدخل يديـــه يف كميـــه وال زرره عليـــه; ,أكـــره إدخالـــه منكبيـــه يف القبـــاء: وفيهـــا
ه لباس ففيه   .إن أدخل فيه كميه افتدى: روى أبو عمر, والفدية أل
ولـــو قـــل زمنـــه, أو مـــا طـــال كيـــوم  اًردموجـــب الفديـــة منـــه مـــا دفـــع حـــرا أو بـــ: البـــاجي

  .ونحوه
ُقلت   .رواية َّالشيخ كذا ذكره :ُ
 أو كــساء خللــه عليــه حتــى انتفــع افتــدى, فــإن نزعــه أو اًإن طــال لبــسه قميــص: وفيهــا

   .حله مكانه فال
ْبن رشدا  اًاالختيار إحرامه يف ثوب يـأتزر بـه وآخـر يـضطبعه وهـو اشـتامله بـه خمرجـ: ُ

مــن آخــذ ــرس, فــإن مل  اًمنكبــه األ مــن ملقيــه عــىل منكبــه األ طــرف ثوبــه مــن حتــت إبطــه األ
مــن يلقيــه عــىل  مــن مــن حتــت إبطــه األ يكــن لــه إال ثــوب واحــد توشــحه فيخــرج طرفــه األ
مـن, فـإن مل يثبـت  ـرس يلقيـه عـىل منكبـه األ منكبه األرس وطرفه األرس من حتت إبطه األ

 ففي الفدية وسقوطها روايـة حممـد اًه معقودائتزر به, فإن صىل ب إال بعقده يف قفاه لقرصه
  .ما أشبه أن تكون عليه الفدية وما هو بالبني: وسامع ابن القاسم, وروى ابن أيب أويس

ُقلت  كيف االئتزار رشق طريف حاشيته العليا بني جسمه وحاشيته العليا مشدودة :ُ



אא 

 

209

209

  .بجسمه
لـف قولـه فيـه عنـد اخت, وال بـأس أن يرتـدي ويتطـيلس وال يـستثفر بمئـزره: اجلالب

  .الركوب والنزول والعمل
  .منعه عند الركوب: روى ابن نافع, ووسعه يف املخترص عند الثالثة: َّالشيخ
إن احتـــزم فـــوق إزاره ولـــو بحبـــل أو ائتـــزر بمئـــزر فـــوق آخـــر : يف كتـــاب حممـــد َّالـــشيخ

 بـــأس ال: ًقالـــه ابـــن عبـــدوس عـــن عبـــد امللـــك قـــائال, وافتـــدى, إال أن يبـــسطهام فيـــأتزر هبـــام
  .برداء فوق رداء

  .أحب لباس املحرم إيل البياض:  روى حممد:َّالشيخ
  .كراهة املعصفر املفدم ولو للمرأة يف اإلحرام وللرجل يف غريه: وفيها

كـــان حممـــد بـــن بـــشري القـــايض يلـــبس املعـــصفر ويـــتحىل بالزينـــة مـــن : عيـــاض وغـــريه
أتــسخرون يب : لكحـل وخــضاب وســواك, ســأل رجــل غريــب عنـه فــدل عليــه, فلــام رآه قــا

تقــــدم واذكــــر : أســــألكم عــــن قاضــــيكم تــــدلوين عــــىل زامــــر فزجــــروه, فقــــال لــــه ابــــن بــــشري
حـدثني : فوجد عنده أكثر مما ظنـه, عاتبـه زونـان يف لبـاس اخلـز واملعـصفر, فقـال حاجتك

مالـــك أن هـــشام بـــن عـــروة فقيـــه املدينـــة كـــان يلـــبس املعـــصفر, وأن القاســـم بـــن حممـــد كـــان 
  . اخلزيلبس اخلز ثم ترك لبس
  .ال يلزم من يعقل ما يعاب عليه: قال حييى بن حييى

ويف لـــزوم الفديـــة باملعـــصفر املفـــدم نقـــال البـــاجي عـــن العـــراقيني مـــع ظـــاهر مـــذهب 
  .مالك وأشهب مع رواية أيب عمر

 ال بـــأس بلـــبس املحرمـــة املعـــصفر املفـــدم مـــا مل ينـــتفص:  روى ابـــن حبيـــب:البـــاجي
  . ألهنام طيب;عليها, ويف املورس واملزعفر الفدية

روى ابــن القاســم , ولــو غــسل حتــى ذهــب رحيــه فــال بــأس بــه عنــد مجــيعهم: أبــو عمــر
  . ومل حيك اللخمي عنه,كراهته

صـــبغه باملـــشق  كراهتـــه إال أن يـــذهب كـــل لونـــه, فـــإن مل خيـــرج ومل جيـــد غـــريه: وفيهـــا
  .وأحرم فيه

  .وال بأس باملورد واملمشق
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  .املعصفر بعد غسله املورد: التونيس
املعــصفر غــري املفــدم, ويف تفــسريه البلــوطي بــام صــبغ بــورد نظــر; : مــي والبــاجياللخ

ه طيب كالورس   .أل
  . وإن مل ينتفض ملن يقتدى به,كره أشهب املعصفر: الباجي عن ابن عبدوس

  .ال بأس باألصفر ال بورس وال زعفران:  روى حممد:َّالشيخ
  .جيوز األزرق واألخرض وشبهه: اللخمي

  .ه املصبغ إنام هو األبيضيكر: ابن العريب
إن أحـــرم بثـــوب بـــه ملعـــة زعفـــران فـــال يشء عليـــه وليغـــسله إذا :  روى حممـــد:َّالـــشيخ

ْبن رشدسمعه ابن القاسم, فقال ا, وَّالشيخ فقبله ,ذكره يريـد بعـد غـسلها وال يـستخف : ُ
ه طيب;قبله   . أل

  .ال بأس أن حيرم بثوب مطبع بدهن: وسمع ابن القاسم وروى حممد
ال : روى حممــد, واً أو عنــرباًولــو كانــت بــه رائحــة طيبــة مــا مل يكــن مــسك: لقاســمابــن ا

 اًينـام وال جيلـس عـىل مزعفـر أو مـورس, فـإن فعـل دون حائـل كثيـف افتـدى إن كـان صـبغ
  .واملعصفر أخف اًكثري

  .وحيرم عليه سرت رأسه
ْبن رشدأبو عمر وا   .وجهه, واًإمجاع: ُ

إن : مــا فــوق ذقنــه مــن رأســه, وقــال: ن عمــرأخــذ فيــه مالــك بقــول ابــ: قــال أبــو عمــر
 وال فديــة فيــه ملــا جــاء عــن اًمل أســمع منــه فيــه شــيئ: قــال ابــن القاســم, وغطــى وجهــه افتــدى

  .إن طال فانتفع به افتدى: قال مرة, وعثامن
ُقلت  ومل أسمع فيـه إن فعـل , األول نص أول حجها كره مالك تغطية ما فوق ذقنه:ُ

 وهــو يف التهــذيب ,الثــاين نــص ثــاين حجهــا, وا جــاء عــن عــثامن ملــاً وال أرى عليــه شــيئاًشــيئ
  .إن مل يزل تغطية رأسه أو وجهه حتى انتفع فعليه الفدية وإال فال يف ثالثه
َّن القصاراب   .سرته مكروه ال حرام: ُ

  .يف حرمته وكراهته قوال متأخري أصحابنا: القايض
  .عليهام الفدية ونفيها: الباجي
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ْبن رشدا   .قوالنيف فديته : ُ
  .خرج بعض أصحابنا الفدية ونفيها عىل روايتني: الصقيل
َّن القـــصارأبـــو الفـــرج وابـــ نفاهـــا: اللخمـــي وال « :والقـــايض وثبوهتـــا أحـــسن حلـــديث ُ
  .)1(»ختمروا وجهه
ُقلــت مالــك,  ال فديــة فيــه, خــالف قــول:  ظــاهر نقــل أيب عمــر أن قــول ابــن القاســم:ُ

 فــوق الــذقن دون عمــوم الوجــه فــال يكــون ومحــل بعــضهم قــول ابــن القاســم عــىل تغطيــة مــا
  .اًخالف

,  ال بــــأس أن يــــواري بعــــض وجهــــه بطــــرف ثوبــــه: روى حممــــد:َّالــــشيخويؤيــــده نقــــل 
إباحتـــه وال  ال حيـــرم عـــىل الرجـــل تغطيـــة وجهـــه عـــىل املـــشهور: وظـــاهر قـــول ابـــن احلاجـــب

  .أعرفه
ـه غطـى مـا دون عي:  قـول ابـن احلاجـب:ابن عبد السالم  ال ,نيـهملـا جـاء عـن عـثامن أ

ه غطى ن نقل أ   .غطى وجهه بقطيفة أرجوان:  إنام يف املوطأ,ما دون عينيه أدري من أ
ُقلت ه من امل:ُ َّدونـة قد نص أ , وكـذا نقلـه الـصقيل عنهـا, ومقتـىض تعقبـه عليـه تبـاين َ

لفظ املوطأ ولفظ ابن احلاجب, وال يصح ذلك إال بتغطية عينيه, ومعلوم عادة نفيه فهـام 
نقل األثر باملعنى املرادف سائغ, بل التعقـب عـىل ابـن احلاجـب أن لفظهـا ملـا مرتادفان, و

ه غطى ما دون عينيه   .جاء عن عثامن فقط ال بزيادة أ
أكـره جعـل وجهـه عـىل وسـادة مـن شـدة احلـر, وال بـأس بوضـع : وسمع ابن القاسـم

  .توسده جائز: عرب عنه ابن شاس, وخده عليها
  . رأسه أو وجهه من الشمس وهذا ال يدومال بأس بجعل يده عىل: وروى حممد

فه من غبار أو جيفة مر هبا: وسمع ابن القاسم   .للمحرم وضع يده عىل أ
  .واستحب له ذلك إن مر عىل طيب: ابن القاسم

                                     
ورأســــه,  وجهــــه املحــــرم , كتــــاب مناســــك احلــــج, بــــاب ختمــــري145 /5: أخرجــــه هبــــذا اللفــــظ النــــسائي )1(

  ).3084(رقم يموت, املحرم , كتاب املناسك, باب1030 /2: , وابن ماجه)2714(رقم
 وال: , ولفظـه)1206(مـات, رقـم إذا بـاملحرم يفعـل مـا احلج, باب, كتاب 865 /2: وأخرجه مسلم

  .وجهه وال رأسه ختمروا
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  .ال جيفف رأسه إذا اغتسل, بل حيركه بيده: وسمع القرينان
ْبن رشدا   .فق مل يكرهكرهه خوف أن جيففه بشدة فيقتل دوابه, ولو جففه بر: ُ

ُقلت ه شبه تغطيته:ُ   .َّالشيخيف هذا الباب ذكره , و األظهر أل
أبــني منــه   وألن خــوف قتلهــا بيــده,تركــه أحــب إيل: ًوخففــه يف املختــرص قــائال: قــال

  .بثوبه
بـــه, فـــإن محلـــه لغـــريه طوعـــ: وفيهـــا  أو اًال بـــأس بحملـــه عـــىل رأســـه خـــرج زاده أو جرا
  .بأجر افتدى
  .عيشه بحمله عىل رأسهانظر لو كان : التونيس
  . وهو غني افتدى,ًزاده بخال إن محل خرج: اللخمي
  . له ومل أسمعه من مالكاًال ينبغي محله جتر: وفيها

  .إن فعل افتدى: الصقيل عن ابن حبيب
  .إال أن يكون لعيشه: أشهب
ه مل يضطر لهاًال حيمل جتر:  معنى قول ابن القاسم:اللخمي   . له, أ
 ال بـــــأس باســـــتظالله بالفــــسطاط والبيـــــت املبنـــــي والقبـــــة وهـــــو : روى حممـــــد:َّالــــشيخ

  . فيفتدياًنازل, وال يستظل يف البحر وال يوم عرفة إال مريض
 يف شــــدة حــــر قــــد اًقلــــت البــــن املعــــذل ضــــاحي: املــــازري وابــــن العــــريب عــــن الريــــايش
  :اختلف يف هذا فلو أخذت بالتوسعة; فقال
 القيامــــــــــــــة قالــــــــــــــصـاإذا الظــــــــــــــل أمــــــــــــــسى يف  ضــــــــــــــــحيت لــــــــــــــــه كــــــــــــــــي اســــــــــــــــتظل بظلـــــــــــــــــه
ـــــــــــــاطال ويـــــــــا حـــــــــرستى إن كـــــــــان حجـــــــــك ناقـــــــــصا  ًفيـــــــــــــا أســـــــــــــفى إن كـــــــــــــان ســـــــــــــعيك ب

عـن  َّالـشيخويف كون الكساء عىل أعواد باألرض كفسطاط ومنـع اسـتظالله بـه نقـال 
ُاملاجشونحييى بن عمر مع ابن  ِ.  

, َســــحنون, ومنعــــه اًال بــــأس أن يــــستظل حتــــت املحمــــل ســــائر:  روى حممــــد:َّالــــشيخ
  ).اًسائر(بدل ) اًماشي(ه التونيس بلفظ نقله عنو

  . المرأة وتستظل دونهً ولو كان عديال,ال يستظل يف حممله: وسمع القرينان
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ْبن رشدا ـه كتغطيتـه رأسـه;هذا كقوله فيه الفدية: ُ يـستحب : روى ابـن شـعبان, و أل
  .وز لرضورة معادلة امرأة أو مرض وجياًفديته إن فعله اختيار

ْبن رشدا   .ما يظله وله رفع ما يقيه املطر فوقه ع فوق رأسهوال يرف: ُ
  .ويف رفع ما يقيه الربد رواية ابن أيب أويس وقول ابن القاسم

 فيفتــدي, وذلــك للمــرأة اًال يــستظل املحــرم يف حمملــه إال أن يكــون مريــض: التونــيس
  . ألهنا تغطي رأسها;حالل

 جيــوز هلــا دونــه لروايتــي :ثالثهــايف اســتظالله مــع املــرأة يف حممــل, : وقــول ابــن هــارون
ــه هلــا جــائز اتفاقــ ًحممــد وأشــهب, ونقــل اللخمــي وهــم; أل غــره , و, إذ ال إحــرام يف رأســهااٌ

  .لفظ ابن شاس وهو لفظ النوادر
ال يعجبنــي أن جيعــال علــيهام ظــال وعــسى أن يكــون فيــه بعــض ســعة إن : روى حممــد

  . القاسمال يستظل هو وتستظل هي, وقاله ابن: روى أشهب, واضطر إليه
ُقلت رواية أشـهب إال لظهورهـا يف املنـع, وظهـور روايـة حممـد يف  َّالشيخ فلم يذكر :ُ
هــــة ال  الختــــصاصه اً ألن معناهــــا اختــــصاصه بــــاملنع دون روايــــة حممــــد; بــــل مهــــا معــــ;الكرا

ـــت مـــن نـــسخ ابـــن شـــاس والنـــوادر لفـــظ  إن (بـــاملنع دون املـــرأة, وكـــذا وقـــع يف مجيـــع مـــا رأ
  .ال لضمري املثنى بألف بعدها) اضطر(فرد دون ألف بعد راء مسند لضمري امل) اضطر

ال بــأس بكونــه , و وإال افتــدىً أو نــازالاًإن كــان بمحــارة كــشف عنهــا راكبــ: اللخمــي
  .اً عنها, وكذا إن كان ماشياًيف ظلها خارج

ال بأس بربط منطقته لنفقته حتت إزاره وجعل سيورها يف ثقبها وجعل نفقة : وفيها
  .عد نفقتهغريه فيها ب
ُقلـــت ال بـــأس بجعـــل نفقـــة غـــريه مـــع : ظـــاهر قـــول اجلـــالب, وابتـــداء  مفهومـــه منعـــه:ُ

 ,ال بــأس بجعــل نفقــة غــريه مــع نفقتــه: قــول اللخمــي, ونفقتــه, وال جيــوز لنفقــة غــريه فقــط
  .جوازها هلام ابتداء

إن أبقاها لذهاب رهبا وهو عـامل افتـدى, وإن مل يعلـم فـال فديـة; لقـول ابـن : اللخمي
  .من أحرم وعنده صيد مودع مل يرسله فإن أرسله ضمن: اسمالق

ُقلت   . يرد بقدرته عىل جعلها حيث حفظ جتره:ُ
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ُقلت   . لو شدها فوق إزاره أو لنفقة غريه افتدى:ُ
  .وكذا يف تركها بعد نفاذ نفقته: اجلالب

  .وكذا للؤلؤ جتره: ابن حبيب
  .كره شدها يف عضده أو فخذه أو ساقه: وفيها

  .إن فعل فال فدية: ابن القاسم
َأصبغعن  َّالشيخ ْ   .أما يف عضده فالفدية: َ
ـه عنـده غـري معتـاد فأشـبه ربطـه عـضده, وإذا سـلم أن ال فديـة يف شـدها : التونـيس كأ

عــــىل فخــــذه, فكوهنــــا يف عــــضده أقــــرب لــــشدها النــــاس فيــــه, وقلــــة شــــدها يف الفخــــذ لعــــدم 
  .ثبوهتا

خـــــرج , و ال أعرفـــــه نـــــصا,ذالفديـــــة يف العـــــضد والفخـــــ: وظـــــاهر نقـــــل ابـــــن احلاجـــــب
  .اً عىل تقليد السيف اختياراًاللخمي لبسها اختيار

  .اً الفدية اتفاقاًيف لبسها اختيار: ابن بشري
ْبن رشدا  إن شـدها لغـري حفـظ نفقتـه :ثالثهـايف وجوب الفديـة لـشدها حتـت إزاره, : ُ

ا كــــذلك ابــــن بــــشري وجــــوب الفديــــة لــــشده نقــــل, ومــــن ختــــريج لــــه يــــأيت إن شــــاء اهللا تعــــاىل
  .كوهنا من جلد أو خرق سواء: روى الباجي, وا ال أعرفه نصاًاضطرار

  .ال بأس بربط نفقة من ليس له منطقة يف إزاره: ويف كتاب حممد
  .عقد اهلميان واإلزار عىل وسطه أمجعوا عىل أن له: أبو عمر عن ابن علية

  .إن احتزم لغري عمل فوق إزاره افتدى, وله جاز وال فدية: وفيها
  .جواز تقليد السيف حلاجة دون فدية ولغريها ينزع وال فدية: وروى حممد

ْبن وهبعن ا َّالشيخ   .يفتدي: َ
ه اللخمي وا ْبن رشدوعزا َصبغَأل ُ ْ.  

  .ال فدية: الصقيل عن حممد عنه
معــروف قولــه يف هــذا املنــع, مــع قــول : ويف الفديــة يف اخلــاتم قــوالن; لنقــل اللخمــي

ْبن رشدا بالصبي ويف رجليه اخلالخل وعليه األسـورة أن الرجـل  أن حترمدليل ختفيفها : ُ
  .بخالفه
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ه : ونقل اللخمي رواية ابن شعبان مع أخذه من قوهلا يف الصبي, قال وال خالف أ
ْبــــن رشـــدأخـــذ ا, وكـــالكبري فــــيام جيتنـــب يف اإلحــــرام ال فديــــة يف صـــغار اخلــــرق : مــــن قوهلـــا ُ

  . ومن رواية ابن شعبان اآلتية,تلصق عىل قروح
  . الفدية يف جعل قطن بأذنيه ليشء فيهام:وفيها

ه حمل إحرام بخالف اجلسد: الصقيل   .أل
  .من جعل صدغني أو عصب رأسه افتدى: وسمع ابن القاسم

ْبـــن رشـــدا يف ثـــاين  غـــري صـــغرية, واًوكـــذا إن ألـــصق بقروحـــه خرقـــ: زاد أول حجهـــا: ُ
  .فدية سواءوذلك لعلة أو غريها يف ال:  قال.حجها تعصيب اجلسد كالرأس

ُقلت   . ويفرتقان يف اإلباحة واملنع: يريد:ُ
  .فيها ال فرق بني صغري خرق التعصيب والربط وكبريها: التونيس

  .ال يشء يف لطيف ما يربط به واألول أشبه: ويف كتاب حممد
  .رقعة قدر الدرهم كبرية فيها الفدية:  روى حممد:َّالشيخ

  .ل فرجه يف خرقة عند نومهال بأس وال فدية يف جع: وسمع ابن القاسم
  .ويف لفها عىل ذكره أو تعصيبه هبا لبول أو مذي الفدية

ْبــن رشــدا ال يشء عــىل مــن : وقيــل ال فديــة يف كــل هــذا األصــل; لروايــة ابــن شــعبان: ُ
أصاب أصبعه يشء فجعل عليه حناء لفها بخرقة ولبس املنطقة, فتفريقه فيها مـن لبـسها 

  .قول ثالث أو لرضورة حرز نفقته اًاختيار
  .من بعنقه كتاب نزعه إلحرامه: التونيس
فعـل غـريه بـه , و ولـو طـال إن نزعـه إثـر انتباهـهًلغو جـر حلافـه عـىل وجهـه نـائام: وفيها

  .ذلك يأيت يف الطيب
إحرامهــا يف يــدهيا ووجههــا وينبغــي ســدل ردائهـا عليــه مــن فــوق رأســها لــسرت : وفيهـا

ــه يف جتافيــه عــ ن وجههــا أو إصــابته, وال ترفــع عليــه مخارهــا ال حلــر أو بــرد, ومــا علمــت رأ
ه ال يثبت إال بعقد; فإن فعلت افتدت,من أسفله   . أل
  .املخيط? أجيب بأن ذلك فيام األصل جواز سرته العقد طردي ألهنا تلبس: قيل

ـــــه , وإن ســـــرتته حلـــــر أو بـــــرد افتـــــدت:  ســـــمع ابـــــن القاســـــم:َّالـــــشيخ نقلـــــه البـــــاجي كأ
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  .املذهب غري خمصوص بسامع
وابــــن عبــــد  ابــــن هــــارون تعقــــب, وٍخمــــي عــــىل نفــــي فديــــة الرجــــل يف ســــرتة تــــسرتهالل

الــسالم جعــل ابــن احلاجــب املــذهب جــواز ســرتها بــسدل ثوهبــا دون عقــد وال إبــرة بعــدم 
َّدونـةتقييده بكونه عن رؤية أجنبي لقيها; يـرد بـأن لفـظ الـسرت يـستلزمه, ولـذا جعـل يف امل َ 

  .ا يف كالم الباجي سواءكونه لسرت قسيم كونه حلر أو برد, وكذ
  .إن تنقبت أو تربقعت أو تلثمت افتدت: وروى ابن حبيب
 ,إحــرام الرجــل يف وجهــه ورأســه, وإحــرام املــرأة يف وجههــا ويــدهيا: ويــشكل قوهلــا

جيـــــاب بـــــأن املقـــــسم لـــــيس مطلـــــق , واختـــــصاصها بـــــإحرام اليـــــدين دون الرجـــــل باقتـــــضائه
اطـــل, بـــل املقـــسم اإلحـــرام اخلـــاص دوهنـــا وهـــو ب اإلحـــرام فيلـــزم نفيـــه عـــن يـــدي الرجـــل

بـــبعض بـــدن املحـــرم دون باقيـــه, فهـــو يف الرجـــل الكـــشف وعـــدم الـــسرت وذلـــك يف وجهـــه 
 أو ســـرت يـــدهيا بمخـــيط, فخـــصوصه اًورأســـه دون يديـــه, وهـــو يف املـــرأة ســـرت وجههـــا ترفهـــ

  .باليدين إنام هو للمرأة دون الرجل
ستحب مــــن غريمهــــا, فــــإن جيــــب عــــىل املــــرأة تعريــــة يــــدهيا مــــن القفــــازين ويــــ: البــــاجي

  .أدخلتهام يف قميصها فال يشء عليها
يكـــره للمحـــرم لـــبس اجلـــوربني واخلفـــني, فـــإن فقـــد النعلـــني أو تفـــاحش رفـــع : وفيهـــا

  .ثمنهام لبس اخلفني مقطوعي أسفل الكعبني
  .يف لبسهام كذلك مع وجود النعلني الفدية: وروى أبو عمر

ُاملاجشون قول ابن حبيب وابن :الصقيل  رخـصة اليـوم يف لبـسهام كـذلك لكثـرة ال: ِ
  .النعال ومن فعله افتدى خالف قول مالك

ُقلت ه يف حتقيـق منـاط احلكـم ال فيـه:ُ قـول بعـضهم قليـل : قبـول عبـد احلـق, و احلق أ
الــــدراهم ككثريهــــا يف منــــع اخلفــــني لوجــــود النعلــــني, خــــالف جــــواز تيممــــه لقــــدرة املــــيش 

  .اًحافي
  .ه ثم نزعه مكانه فال يشء عليهإن جرب خفا لبس: َّالشيخوروى 

  . ال يلبس الرجل القفازين:ابن شاس
نقـل ابـن هـارون سـقوط الفديـة , ومن معنى املخيط لبس ما يسرت اليـدين: ابن بشري
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  .يف لبسهام ال أعرفه
          وقــــول  َّالــــشيخوللمــــرأة لــــبس اخلفــــني ال القفــــازين, فــــإن فعلــــت ففــــي الفديــــة روايــــة 

  .ابن حبيب
لطيــب منهــي عنــه, وال فديــة يف مــذكره ولــو بمــسه كــالورد والياســمني وشــم مطلــق ا

كاملــــــسك والكــــــافور والزعفــــــران  واخلــــــريي والرحيــــــان واحلنــــــاء, وال يف جمــــــرد شــــــم مؤنثــــــه
  .والورس

                     نقــــــــــال البــــــــــاجي عــــــــــن املــــــــــذهب اً أو مكروهــــــــــاًويف كــــــــــون شــــــــــمه دون مــــــــــس ممنوعــــــــــ
َّن القصارواب ُ.  

ُقلت   . هو نصها:ُ
امه: اوفيه ام احلج, وال ختلق الكعبة أ   .يقام العطارون بني الصفا واملروة أ

 −واهللا حــسيب مــن فعلــه−وشــبهه ممــا يعلــق  روى حممــد كراهــة بيعــه الزنبــق: َّالــشيخ
فه إن مر بطيب   .وكراهة خروجه يف رفقة أمحال طيب, وال بأس بوضع يده عىل أ

  .أحبه َّالعتبيةالبن القاسم يف : َّالشيخ
  .كذلك الفدية قيل يف شمه: ْشدُبن را

ُقلـــت يف مـــسه دون , ويف اســـتعامله الفديـــة, ولغـــريه فلعلـــه خـــارج املـــذهب  مل أجـــده:ُ
  .ولو علقت رحيه: ًعلوق يشء منه نقال اللخمي عن رواية ابن القاسم والقايض قائال

َّن القصاروفيام نزع قرب علوقه نقاله عن رواية ابن القاسم وعن اب , وصوبه لقـول ُ
  .يغسل ما لصق به من خلوق الكعبة وال يشء فيه وله تركه إن قل: الكم

ْبن وهبالصقيل عن ا   .فيه الفدية: َ
إن كثر ما حلق كفه مـن خلـوق الـركن أحـب غـسله قبـل تقبيلـه, : روى حممد: َّالشيخ

  .ال يتطيب قبل إحرامه بام بقي رحيه بعده, ووإن قل فهو يف سعة
ا إنـــام جتـــب بائتنافـــه بعـــده إال أن يكثـــر بحيـــث يبقـــى إن فعـــل فـــال فديـــة; ألهنـــ: البـــاجي

ما يبقى بعـده رحيـه كفعلـه بعـده; إن أراد يف املنـع : قول بعض القرويني, وبعده ما يوجبها
  .فقط فصحيح, وإن أراد ويف الفدية فال

أو طرفـــت أصـــابعها  إن خـــضب رأســـه أو حليتـــه, أو املـــرأة رأســـها أو رجليهـــا: وفيهـــا



 

 

218

218

, وإن خــضب جــرح إصــبعه برقعــة حنــاء صــغرية فــال فديــة وبكبــرية افتــديا بحنــاء أو وســمة
  .يف رقعة بمؤنث طيب الفدية ولو صغرت, وافتدى

  .ويف أكله ما خلط بطيب مل متسه نار طرق
  .يف الفدية فيه قوالن, واًال جيوز اتفاق: ابن حارث

  .روايتان: الباجي
ُقلت كـذا , والبـاجي فيـه حيمل قول ابن حارث يف غري املستهلك, ونقل اللخمـي و:ُ

  .لونه وطعمه: عن حممد, واملعترب يف استهالكه لونه ورحيه: قال الباجي عن األهبري
وحيتمــل اعتبــار اجلميــع كــام يف املــاء وأن يعتــرب كــل مــنهام مــا ذكــره فقــط, فخــص : قــال

ه خاصة   .الطيب األهبري رحيه عن طعمه أل
يهام زعفـــران, إذ لـــيس لـــه ال بـــأس بـــرشبه الفلونيـــة والرتيـــاق فـــ: وســـمع ابـــن القاســـم

  .فيهام قدر وال يرى
ْبن رشدا   .مل متسه نار  ذا زعفران إناًليس خالف قوهلا ال يأكل طعام: ُ

ْبن وهب روى ا:َّالشيخ   .ه طيب فال يشء عليه, وقاله أشهبفي من رشب ماء: َ
  .هذا فيام طبخ أو ما ذهب لونه وطعمه: حممد

ورشاب فيــــه كــــافور لعــــدم اســــتهالكه قــــول مالــــك تكــــره الدقــــة الــــصفراء : األهبــــري
 ومل يبـق إثـر :ثالثهـا أو إن اسـتهلك, اًما مسه نار يف إباحتـه لـه مطلقـ, ووطبخه وفيه الفدية

: عــن روايــة ابــن حبيــب قــائال َّالــشيخعــن األهبــري والقــايض, و صــبغه بيــد وال فــم للبــاجي
  .كاخلبيص واخلشكنان األصفر

 يفتـــدي; لـــسامع ابـــن :ثالثهـــااهتـــه, يف جـــواز رشب دواء فيـــه طيـــب وكر: ابـــن حـــارث
ْبـن وهـبرواية ا, ورشب الرتياق وشبهه وبه زعفران ال قدر له: القاسم مـن رشب مـاء : َ

: قول ابـن شـاس, وافتدى إن رشبه: رواية ابن حبيب, وفيه طيب فال يشء عليه وال يعد
  .ظر وجتب الفدية مع حتقق ذهاب كلها ففيه ن,لو بطلت رائحة الطيب مل يبح إن أراد

ال فديـــة يف محـــل قـــارورة مـــصممة الـــرأس إن أراد, ولـــو علقـــت رائحتـــه ففيـــه : وقولـــه
تفــسري ابــن عبــد الــسالم عطــف ابــن احلاجــب عــىل القــارورة ونحوهــا بفــأرة مــسك , ونظــر

  . ألهنا كطيب;غري مشقوقة بعيد
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ختـــريج اللخمـــي , ووموجـــب الفديـــة ســـهو فعلـــه وجهلـــه واضـــطراره كمختـــار عاملـــه
 لغو االضطرار للمنطقة, واحلمل عىل الرأس, وتقلد الـسيف والفديـة لغو اضطراره عىل

 ملـــن مل جيـــد غ بإباحتـــه ًفيهـــا عـــىل الفديـــة فيـــه, واختيـــاره عـــدم الفديـــة يف اجلميـــع مـــستدال
سـرت ظهـور القـدمني عنـد عـدم  , وإباحتـه)1(نعلـني لـبس اخلفـني مقطـوعني أسـفل الكعبـني

ع احلفــاء; يــرد بــأن الطيــب أشــد ولــذا حــل  لعــدم قــصد النفــع بــذلك إنــام قــصد رفــ;النعلــني
  .اللبس قبله
  . غريه فال يشء عىل النائم إن غسله إثر انتباههًإن طيب نائام: وفيها

َّن القصار خيتلف فيه عىل قول اب:اللخمي   .ال يشء عليه: ُ
ُقلــــت َّن القــــصار ظــــاهره ثبــــوت قــــول خــــالف قــــول ابــــ:ُ قــــرره ابــــن عبــــد , وومل أجــــده ُ

ه النائم وعـدم انتفاعـه بـه زمـن السالم بتخرجيه عىل  قول مالك يف غري النائم وقبله, وإكرا
  .اتصاله به يأباه

  .الفدية عىل من طيبه: ويف كتاب حممد معها
  .لال يشء عليه وعىل األو: الصقيل عن أشهب

  .ال جتزئه بصوم: قال حممد
يل ختــريج الــصق, وويف أمــر النــائم هبــا إلعــدام الفاعــل قــول حممــد مــع روايــة اللخمــي

لــيس عــىل مــن وطئهــا زوجهــا كرهــا حمرمــة يف إعدامــه حــج : عــىل ســامع عيــسى ابــن القاســم
  .وال صيام
إن افتــدى النــائم بنــسك أو إطعــام تبعــه باألقــل مــن ثمــنهام, وبــصوم ال يتبعــه : حممــد

والــصقيل مــع  َّالــشيخ ففــي لزومــه فديــة أو فــديتان قــوال ًلــو طيــب حمــرم آخــر نــائام, وبــيشء
  .القابيس

  .بإذنه عليه وفدية إماطة حالل عن حمرم أذى: اللخمي
                                     

: , مـسلم)134(رقـم سـأله, ممـا بـأكثر الـسائل أجاب من  كتاب العلم, باب,62 /1: أخرجه البخاري)1(
اإلحــرام,  يف املــصبغة الثيــاب لــبس , كتــاب احلــج, بــاب325 /1: , ومالــك)1177( رقــم ,834 /2
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  .عىل من حلق رأس نائم أو غطاه الفدية: وفيها
بعـد  تغطيته كالنائم حال نومه, بخالف احلالق النتفاعه بـه الصواب لغو: اللخمي

  .يقظته, إال عىل ما قاله ابن حبيب
ُقلــت ويبعــد مــن  ههــذا اإلجــزاء, ولعلــه مــا يــأيت للــشيخ عنــ  مل يــذكر عنــه مــا يفهــم منــه:ُ

  .حيث عدم ذكره اللخمي عنه
مــه وبعــد حالقــه بالبــان غــري مطيــب والزيــت :  ملالــكوفيهــا جــائز أن يــدهن عنــد إحرا

  .وشبهه, وال يعجبني ما يبقى رحيه
مـــه كمنعـــه بعـــده مجيـــعاًالقيـــاس منعـــه مطلقـــ: اللخمـــي لبـــسه وتطيبـــه عنــــد   قبـــل إحرا
  .إحرامه وبعده
ُقلــت تــه, واملنــايف لإلحــرام إزالتــه ال عدمــه, وكــذا فــرق بــني عــدم الــشعث وإزال  قــد:ُ

  .جاز إحرامه إثر احتاممه وحلقه ومنع بعده
  .الفجل افتدى إن دهن رأسه بزيت أو بزيت: وفيها

 غــري مطيــب لوجــع أو جعلــه اًإن قطــر يف أذنــه بانــ: مــع املوطــأ َعبــد احلكــموروى ابــن 
  .يف فيه فال فدية

  .ٌة ومل حيك غريه وهميف تقطريه يف األذن الفدي: وقول التونيس
 استــشهد, ويف ترجيــل اللحيــة بالــدهن ودهــن األصــلع رأســه بــه الفديــة: ابــن شــاس

إن دهــن بزيــت غــري : ابــن القاســم فيهــا عــىل الفــرق بــني الــرضورة واالختيــار بقــول مالــك
  .مطيب شقوق يديه أو رجليه فال فدية, وإن دهن يديه أو رجليه لزينة افتدى

  .فال فدية  عىل العملإن دهنهام للقوة: الباجي
  .يفتدي: إن دهن به باطن كفه أو قدمه فال فدية, وباطن ساقيه قال مالك: الكايف
, يف الفديــة بــدهن ظــاهر الكــف والقــدمني وســائر اجلــسد روايــة ابــن حبيــب: َّالــشيخ

  .يكره دخوله احلامم: اللخمي, ورواية أيب عمر قولو
ــه مظنــة اإلنقــاء;ويف الفديــة بــه قــى:ثالثهــاك, أو إن تــدل  أل  إن بــالغ يف :رابعهــا, و وأ

 األوىل, وابـــن حـــارث اًلروايـــات اللخمـــي مـــصوب اإلنقـــاء وخـــاف قتـــل الـــدواب, وإال فـــال
ْبن وهبعن رواية ا َ.  
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روى , وال يفتـدي:  ال إلنقاء, فإن فعل; فقال مالـكاًال بأس بدخوله تداوي: الكايف
  .يتهإن خاف قتل يشء من الدواب فأحب فد: َعبد احلكمابن 

يف جـــواز غـــسل يديـــه بأشـــنان دون طيـــب , ويف غـــسل رأســـه بخطمـــي الفديـــة: وفيهـــا
  .ومنعه قوهلا

نقل ابن عبد الـسالم عنـه لفـظ , ووال بدقيق: ًونقل ابن حارث عن ابن حبيب قائال
  .الكراهة ال أعرفه

يف , ولزينــــة ممنــــوع, وفيــــه بمطيــــب الفديــــة, و لــــدواء جــــائزاًواكتحــــال املحــــرم مطلقــــ
 عــىل املــرأة, هلــا, وللخمــي عــن القــايض عــن بعــض أصــحابنا, :ثالثهــا مطيــب, الفديــة بغــري

 وقبولـــه ابـــن عبـــد ,ال فديـــة فيـــه بمطيـــب: نقـــل ابـــن احلاجـــب, وواجلـــالب عـــن عبـــد امللـــك
  .السالم ال أعرفه

  .جائز للمحرمة لبس احلرير واحليل: وفيها
  .وغريهزينة املحرم ممنوعة; ككحل النساء ولبس احليل : اللخمي عن القايض

  .ويف كونه منع كراهة أو حظر يوجب الفدية قوال أصحابنا
أدمـــــى فـــــاه ويـــــبط جراحـــــه  للمحـــــرم أن يتـــــسوك وإن: روى حممـــــد والعتبـــــي: َّالـــــشيخ

  .رضسه ويقطع عرقه ويقلع
ُقلــــــــت                    الزم نقــــــــل القــــــــايض منــــــــع الزينــــــــة منــــــــع الــــــــسواك بــــــــاجلوز ونحــــــــوه, ويمنــــــــع :ُ
  .تقليم الظفر
  .إن قص ظفرين دون كرس افتدى: مدى حمرو: َّالشيخ

  .ال يشء يف الواحد إال أن يميط به أذى: ابن القاسم
ْبن وهبروى ا, واًيطعم فيه شيئ: أشهب   .الو أطعم فيه مسكينً: َ
, ولــو انكــرس قلمــه وال اًإن أمــاط بــه أذى افتــدى, وإن مل يمطــه بــه أطعــم شــيئ: وفيهــا
  .يشء عليه

, ويوجــب الفديــة اًمنــع اإلحــرام إزالــة الــشعر اختيــاري, و لغــوًوتقلــيم املحــرم حــالال
  . إال ما عمت رضورتهاًمطلق

  .يف حلق رأسه أو موضع املحاجم من رقبته أو عانته الفدية: اجلالب
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  .ويف حلق القفا أو موضع املحاجم لرضورة: وفيها
  .احللق هلا يف سائر اجلسد كالرأس :عن ابن حبيب َّالشيخ
  .ذىويف كل ما أماط أ: وفيها
فه أو عينـه, أو أخـذ مـن شـاربه, أو : يف كتاب حممد َّالشيخ ولو قل كنتف شعر من أ

  .حلق موضع شجة
دون إماطـة أذى أكثـر  فيها يف نتف شعرة أو شعرات يشء من طعام, ومل حيد: وفيها

  .من حفنة هي ملء يد واحدة
فـه  ال يشء فيام انقلع لتخليل: وفيها يف امتخاطـه, حليته يف وضـوئه, أو مـن رأسـه وأ

  .أو حلق من ساقه يف ركوبه
  .وال فيام سقط من شعر رأسه حلمل متاعه: اجلالب

وال يف : البـن القاسـم فيهـا, وٍّوال يف الشعرتني من حليته حلر يره: زاد يف كتاب حممد
  .اًسقوط كثري شعر الغتساله تربد

فه إلدخال يده فيه: اجلالب   .وال يف انتثار بعض شعر أ
  .اً, وال فدية إن مل حيلق شعراًأكره حجامته اختيار:  ابن حبيب روى:َّالشيخ
  .ال بأس هبا إن مل حيلق, ال برأسه, وإن مل حيلق خوف قتل الدواب: َسحنون

ه أكــل أظفــاره وشــعر حليتــه ففعلــه حمرمــ: وســمع ابــن القاســم  فعليــه الفديــة; اًمــن شــأ
  .اًيريد ـــــــ فيام أظن ــــــ وإن كان مرار

ْبن رشا ه أماط أذى: دُ   .أل
,  فـإن نظـر فـال يشء عليـه وليـستغفر اهللا تعـاىل, ال أحب نظر املحرم يف مرآة:وسمع

  .سمع القرينان كراهته للمحرمةو
  . عن ما ال حتيى إال بهاًوقتل اخلشاش ودواب جسم احليوان وإزالتها اختيار

 طعــــام,  مــــناًويف إجيــــاب قتــــل كبــــري دواب اجلــــسم كالقمــــل والقــــراد الفديــــة أو شــــيئ
ُاملاجــشونمــع الــصقيل عــن ابــن  َّالــشيخ قبــضة; لروايــة :ثالثهــا إن حلــق حمــرم رأس آخــر : ِ

: زاد البــاجي وجيــب أن يكــون بدلــه صــوم يــوم, قــال: ابــن القاســم وحممــد, وفعليــه فــديتان
أو إلقـــاء تفـــث, وحتـــتملهام عـــىل البدليـــة واملعيـــة,  وال نـــص ألصـــحابنا يف كونـــه قتـــل صـــيد
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 كـــإتالف شـــعر وجـــد بـــاألرض, وال جتـــوز ;قتلـــه بغـــري جـــسم ال يبـــاحفيـــشبه الـــصيد حلرمـــة 
  .إزالته عن جسمه كفرخ صيد عن عشه
ه إلقاء   .جتب الفدية بكثريه دون قليله وجيوز له إلقاء الذر, فعىل أ

ُقلت   .افتقر للحكمني  لو كان قتل صيد:ُ
وان إلقــاء دواب غــري جــسم احليــ ولــه, وقــال يف قملــة أو قمــالت حفنــة طعــام: وفيهــا

عنــه كالنمــل والــدود والربغــوث والبعــوض والبــق والــذباب والعلــق, ودواب غــري جــسم 
عنـــه, ودواب غـــري البعـــري والدابـــة عـــنهام كـــالعلق  واحلمنـــان اإلنـــسان عنـــه كـــالقراد واحللـــم

  .جائز, ال دواب البعري كالقراد واحللم واحلمنان عنه
روى ابـــن , و عليـــهإن وجـــد عليـــه بقـــة فأخـــذها فامتـــت بيـــده فـــال يشء: وروى حممـــد
روى , وإن وقعــت مــن رأســه قملــة عــىل ثوبــه فلــه نقلهــا ملوضــع أخفــى: القاســم وأشــهب

ض   . ال ينقلها:اًأشهب أ
وكثــريه  عليــه يشء مــن طعــام: عــن أشــهب َّالــشيخفــإن قتــل دواب غــري اجلــسم, فقــال 

  . فهو أحب إيلاًعن مالك يف الرباغيث والبعوض إن أطعم شيئ, وكقليله
  .ال يطعم: أحب إيل أن يطعم, ومرة: مرة قال :الباجي
ُقلــــت إن : َّالــــشيخروى , وال بــــأس بقتلــــه الرباغيــــث ال القمــــل َّالــــشيخ لعلهــــا روايــــة :ُ

  ., وكذا إن وطئه ببعريهاً ومل يشعر فيطعم شيئ,لدغته ذرة أو نملة فقتلها
  .ليسري رضر لدغها وطرحها يرفعه: الباجي
  .اًتلها, فإن حك فقتلها أطعم شيئإن كثر عليه الذر مل يق: َّالشيخوروى 
  .من طرح احلمنان واحللم والقراد عن بعريه فليطعم: وفيها

ه بعــــضهم : قــــول ابـــن عبــــد الـــسالم, وعـــىل املــــشهور: وشـــاذ قــــول ابـــن احلاجــــب عــــزا
  .أكرهه: ملالك, ال أعرفه, إال قول مالك يف املوطأ

ْبن وهـبروى ا   ثـم قـال مالـك,نني أو مـسكيا لكثرتـه أطعـم مـسكينًاًمـن وطـئ ذبابـ: َ
  .إن غلب فال يشء عليه

  .هذا أحب إيل: َعبد احلكمابن 
  .طعام يف جرادة حفنة: وروى ابن القاسم
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  .بحكم عدلني, فإن أداها دونه أعاد: حممد
  .ويف كثريه قيمته منه ,يف اجلرادة حفنة طعام: أبو عمر

         م مـــساكني  إن كثـــر اجلـــراد وعجـــز عـــن اجتنابـــه فقتلـــه لغـــو, وإن أطعـــ:ويف املختـــرص
  .فال بأس

لـو تقلـب يف نومـه عـىل جـراد أو ذبـاب , وال يصاد جراد بحرم مكة أو املدينة: وفيها
  .أو فراخ محام أو غريه من الصيد فقتله فعليه الكفارة

  .ال بأس يف قتل الضفدع: عن كتاب حممد َّالشيخ
  .اًوقيل يطعم شيئ: أشهب
  . يف غري اجلنابة وكرههمل جيز مالك غسل املحرم رأسه: أبو عمر
ُقلت ٍّ فيها جيوز صب املاء عىل جسده ورأسه بحر أو غريه, وحيركه يف اجلنابة بيده :ُ

          حـــــني صـــــبه املـــــاء عليـــــه, وأكـــــره غمـــــس رأســـــه يف املـــــاء خـــــوف قتـــــل الـــــدواب, فـــــإن فعـــــل 
  .اًأطعم شيئ

  .موهم إسقاط إطعامه )إن فعل أطعم( :اًونقلها ابن احلاجب مسقط
ْبن وهبكان ا: مرأبو ع   .وأشهب يتغاطسان يف املاء حمرمني خمالفة البن القاسم َ

نــا : ابــن عبــاس, ربــام قــال يل عمــر بــن اخلطــاب ونحــن حمرمــان تعــال أباقــك يف املــاء أ
  .اًأطول نفس
ُقلت   . هذا من عمر غريب لعدم فائدته وصغر ابن عباس:ُ
  .جيوز تبديل ثوب إحرامه وبيعه: وفيها
أكــره للمحــرم غــسل ثوبــه إال لنجاســة أو وســخ فليغــسله باملــاء : مــدحم  روى:َّالــشيخ

وحـده وإن كانـت بـه دواب, وال يغـسل ثـوب غــريه خـوف قتـل الـدواب, فـإن فعـل أطعــم 
  . من طعام, فإن أمن ذلك فال يشء يف غسلهاًشيئ

  .ال بأس ببيع إزاره لقمله: لقاسموسمع ابن ا
  .هذا تعريض لقتله: َسحنون

ْبن رشدا ـه يف احلـرم حـرام عـىل اًطرده صيديريد ك: ُ  من احلرم للحل وليس مثله; أل
  .احلالل, والقمل يف ثوب املحرم للحالل قتله
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ولو أعطى إزاره جاريته املحرمة لتزيل قمله ففعلت; ففي لزوم الفدية أو يشء من 
َأصبغطعام قول  ْ إن : معه كقوله فيهـا َسحنون و,عليه فدية واحدة:  مع سامع ابن القاسمَ

  .حلق حمرم رأس حالل فعليه يشء من طعام
ْبـــن رشـــدا يف حلـــق حمـــرم رأس : أخـــذ بعـــضهم مـــن هـــذا الـــسامع, وقـــول مالـــك فيهـــا: ُ

حــالل الفديــة, وجوهبــا يف كثــري القمــل ال يــتم; ألهنــا يف الــسامع إلماطــة أذى عــن نفــسه ال 
               ألن أصـــــــل وجـــــــوب الفديـــــــة حلـــــــق الـــــــرأس بـــــــنص عـــــــم رأســـــــه : قوهلـــــــا, ولقتـــــــل القمـــــــل
  .ورأس غريه
إن فىل رأسه حتى انتفع أو ثوبه أو نرشه أو كثـر مـا ألقـى منـه : عن ابن حبيب َّالشيخ

  .افتدى, وإن أمر بذلك غالمه املحرم فعليه الفديتان
ُقلـــت ْبـــن رشـــدقـــول ا, و هـــذا خـــالف الـــسامع يف اجلاريـــة فديـــة واحـــدة:ُ إنـــه إلماطـــة : ُ

  .املتقدم ردهاألذى ال لقتل الدواب, ودليل ألخذ بعضهم 
ْبـــن وهـــبروى ا: َّالـــشيخ ال يقـــص حمـــرم شـــارب حـــالل وال حـــرام, فـــإن فعـــل فـــال : َ
ـه مل يقتـل بـه دواب : روى مع ابن القاسم, ويشء عليه قـن أ إن حلق من شعر حالل ما أ

  .فال يشء عليه
مـه خـال ويفتـدي: وسمع جعل ذو إبرية برأسـه قبـل إحرا ـه يـشكو شـديد إذايـة ,أ  أل

  .دوابه
  . وهو قريب فليصرب, ال يعجبني, هذا يصيب الناس:قال

مهــــا قبلــــه زاؤوقــــ:وســــمع         خــــوف قتلــــه   الفديــــةاً عــــىل مــــن جعلــــت برأســــها يــــوم إحرا
  . بعدهًقمال

  .ولو بعد ما بني آحاده ,متعدد موجب الفدية بنية واحدة كواحده: اللخمي
ام: روى حممد: َّالشيخ   .ولو كان بينهام أ

اين بنيــــة حادثــــة وبعــــد عــــن األول ففــــديتان, وإن قــــرب ففــــي لــــو فعــــل الثــــ: اللخمــــي
َّدونةامل   .فدية واحدة: َ

ُقلت   . مثلها روى حممد:ُ
ــت : اختلــف يف هــذا األصــل; كقولــه قبــل البنــاء: اللخمــي ــت طــالق, أ ــت طــالق, أ أ
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  .القرب كالبعد:  واحدة وكرر بنية حمدثة أو استثنى هبا, والقياسًونوى أوال طالق
  .مل حيك أبو عمر والتونيس غري األول, وتعدد الفدية به قوالنيف : ابن بشري

  . ألهنا بنية حادثة; ففديتاناًلو قلم أظفار يد اليوم واألخرى غد: قال
 اًإن لــبس وتطيــب وحلــق وقلــم يف فــور واحــد ففديــة واحــدة, وإن فعلهــا شــيئ: وفيهــا

لـو نـوى عـالج  و,إن تطيب مرة بعد مرة فلكل وجه فدية, وبعد يشء ففي كل وجه فدية
, ففديـــة واحـــدة, فلـــو ظهـــرت أخـــرى فـــداواها بـــه ففديـــة أخـــرى قرحـــة بمطيـــب حتـــى تـــربأ

وقـرب  إن كـان ذلـك بموضـع واحـد: قال مالك يف ذات محـى تعاجلـت بمطيبـات خمتلفـةو
  .بعضه من بعض ففدية واحدة

ُقلت   . يف وحدة الفديةاً ظاهرها اشرتاط القرب مطلق:ُ
 الدوام حتى عاودها عن قرب ففدية واحـدة, وعـن بعـد إن داواها ومل ينو :التونيس

  .فديتان
إن داوى بطيـــــب معـــــني ثـــــم بـــــآخر قـــــرب األول ففديـــــة واحـــــدة, وإن بعـــــد : اللخمـــــي

ه لواله لذهب رحيه;ففديتان, ولو كان الثاين قبل ذهاب ريح األول   . أل
ن, لــو لــبس قلنــسوة لوجــع ثــم نزعهــا لربئــه فعــاد وجعــه فلبــسها ففــديتا:  ملالــكوفيهــا

ـام جـرأة , وولو نوى حني نزعها إن عاد وجعه أعادها فواحدة لو نوى لـبس ثيـاب مـدة أ
  . أو ملرض ففدية واحدةاًأو نسيان

لـــــو دام لبـــــسه هلـــــا يف صـــــحته يف مرضـــــه ثـــــم يف صـــــحته ففديـــــة : روى حممـــــد: َّالـــــشيخ
  .واحدة, ولو دام لبسه يف مرضه يف صحته ففديتان

ه اللخمــــي ملحمــــد, وقــــال ــــه نــــ: وعــــزا ه أوالأل قيــــاس أصــــله فديــــة , و ملرضــــه فقــــطًوا
ـــه املـــذهب , وواحـــدة; ألن لـــبس صـــحته قريـــب مـــن مرضـــه       حكـــاه التونـــيس غـــري معـــزو كأ

  .ومل يتعقبه
ُاملاجـشون زاد ابـن حبيـب عــن ابـن :َّالـشيخ ثانيـة ثــم صـح منهـا وهــو  إلقبــال مـرض: ِ

  .عليه, أو مل يمرض ثانية إنام عليه فديتان
لــــصحته  يف صــــحته ملرضــــه ثــــم صــــحته ودوام طيبــــه يف مرضــــهدوام طيبــــه : اللخمــــي

  .كدوام اللبس فيهام
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ُاملاجــشونعــن ابــن حبيــب عــن ابــن  َّالــشيخ  مل ينــو غــريه ثــم جبــة ثــم اًلــو لــبس قميــص: ِ
فــــروا ففديــــة واحــــدة, ولــــو لــــبس قلنــــسوة ثــــم عاممــــة ثــــم تظلــــل ففديــــة واحــــدة, ولــــو لــــبس 

ويــل احتـــاج إليـــه ثـــم قميـــص ال ينبغـــي فعـــل : روى حممـــد, و فديـــة ففــديتان ويف عكـــسهاًرسا
  .عن ذلك  وأعظهاًموجب الفدية اختيار

وحيــرم بمطلقــه أو كــون الــصائد أو املــصيد بــاحلرم; مطلـــق : وإحــرام العمــرة كــاحلج
  . أو غري مأكولاًصيد الرب ولو كان مملوك

  . لربهً وداه غري معلم وغرم قيمته معلامً معلاماًإن قتل باز: وفيها
 ويقتلهــــا احلــــالل يف احلــــرم, فــــإن قتلهــــا املحــــرم اًال يقتــــل وزغــــ: مــــدروى حم: َّالــــشيخ

  .اً وال خنزيراًتصدق بيشء مثل شحمة األرض, وال قرد
  .ولو كان أهليا, وال خنزير املاء, ووقف فيه حممد: ابن القاسم

                  يف : يف قــــــــــول ابــــــــــن القاســــــــــم, ويف القــــــــــرد اجلــــــــــزاء: وزاد البــــــــــاجي يف روايــــــــــة حممــــــــــد
  .خلنزير كذلكا

القيــــاس أن الــــوزغ كــــالعقرب والفــــأرة ولــــوال أذاهــــا مــــا ورد احلــــض عــــىل : اللخمــــي
  .قتلها; إذ ال جيوز إتالف نفس لغري علة

 ولــــــــو مل يريــــــــداه ,جيــــــــوز لــــــــه قتــــــــل الفــــــــأرة والعقــــــــرب واحليــــــــة:  روى حممــــــــد:َّالــــــــشيخ
  .وصغريمها

  .ال يقتل احلية والفأرة إن مل تريداه: اللخمي عن القايض
  .سباع الوحش والنمور التي تعدو وتفرتس له ابتداء قتل: وفيها
  .والفهد:  زاد يف كتاب حممد:َّالشيخ
  .ال صغارها التي ال تعدو: وفيها
  .إن قتلها مل يدها: عن ابن القاسم َّالشيخ
  .يدهيا: أشهب

ْبـــن رشـــدا يف منـــع قتلهـــا وكراهتـــه وإباحتـــه ثالثـــة; ألشـــهب, وابـــن حبيـــب مـــع ابـــن : ُ
  .ب مرةالقاسم, وأشه

ُقلـــت ه البـــاجي للربقـــي عنـــه:ُ , خـــرج التونـــيس قولـــه عـــىل اعتبـــار حالـــه ومآلـــه, و عـــزا
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  .صح حديث نفي احلرج عن قتله الكلب يف املوطأ هو السبع والنمر والفهدو
  .يقتل الكلب ولو مل يعقر: أشهب
  .ال يقتل الكلب العقور إال أن يبتدئ: القايض
ُقلت يف أضحيتها عىل من قتل , وان كلب ماشيةولو ك: يف قول أشهب َّالشيخزاد  :ُ

عبـــد  إن عـــدا عليـــه للـــشيخ عـــن روايتـــي ابـــن :ثالثهـــا فيـــه قيمتـــه, ويف قتلـــه الـــذئب, اًمأذونـــ
ْبـن رشـدمل يعـز ا, و بدخولـه يف اسـم الكلـبً, وقولـه معلـالَاحلكم األول إال البـن حبيـب,  ُ
, وال تفــــرتسوهــــو الــــصحيح عــــىل حــــال الــــذئب عنــــدنا ولعلهــــا باملــــرشق ال تعــــدو : قــــال
  .سمع القرينان منع صيد الثعلب والذئبو

يف قتلــه اهلــر , و فعليــه جــزاؤهاًإن أرســل كلبــه عــىل ذئــب يف احلــرم فأخــذ صــيد: وفيهــا
  .الوحيش والثعلب والضبع اجلزاء إال أن تبتدئه

  .والدب مثلها: عن ابن حبيب َّالشيخ
َأصبغ ْ   .يدي الضبع ولو بدأته: َ

  .هذا غلط: ابن حبيب
  .ال يشء يف الزنبور يدفع ألذاه: رأبو عم

  . أو حتى تبتدئاهاًويف قتل الغراب واحلدأة مطلق
هــــو : ًقــــائال نقــــل اللخمــــي عــــن أيب مــــصعب مــــع البــــاجي عــــن ظــــاهر قولــــه يف املوطــــأ

 , والبــاجي عــن روايــة أشــهب,عــن مالــك مــع أشــهب وابــن القاســم َّالــشيخ, واألشــهر عنــه
ْبن وهبوأيب عمر عن رواية ا   .عنهام ففي اجلزاء نقاله  قتلهام ومل يؤذيا وعليه إن,َ

 ومل , الـــذي ال حـــراك لـــه للتونـــيس عـــن املـــذهب:ثالثهـــاويف اجلـــزاء يف قتـــل صـــغريها, 
َأصبغحيك غريه مع اللخمي عن  ْ , وأحد نقـيل ابـن بـشري مـع ختـريج البـاجي عـىل قـول ابـن َ
َأصبغعن  َّالشيخالقاسم يف صغري األسد, و ْ   .سممع الباجي عن ابن القا َ

  .قتلها اجلزاء ما مل تؤذه, فله  وفيه,ولو سباعها يكره قتل الطري: وفيها
حيتمل عدم إرادته الغراب واحلدأة; حلديث إباحة قتلهام وإرادهتام, ومحل : التونيس

  .احلديث عىل كوهنام حينئذ مؤذيني
َأصــبغوقــول ابــن عبـــد الــسالم يف قـــول ابــن احلاجـــب عــن  ْ عليـــه ســبع طـــري  مـــن عــدا: َ
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  . ه وداه بشاةفقتل
الـــذي يف , و تبـــع يف هـــذا النقـــل بعـــض مـــن عادتـــه اتباعـــه لـــه,هـــذا غلـــط: ابـــن حبيـــب

  .الباجي قصور لقول النوادر إنام هو تغليطه له يف الضبع فقط
َأصــبغقــال , ويف الطــري الفديــة ولــو ابتدأتــه بالــرضر: قــال أشــهب ْ  مــن عــدا عليــه يشء َ

  .من سباعها فقتله وداه بشاة
  .بنقد عىل مثل الباجي َّالشيخليس عدم ذكره , وغلطهذا : ابن حبيب

قبـــول أيب , ومحلـــه بعـــض املتـــأخرين عـــىل مـــن قـــدر بدفعـــه دون قتلـــه: زاد ابـــن شـــاس
ه ال يعقر صغري  غقـد سـمى , واًعمر قول إسامعيل ال يلحق ولد الكلب العقور به; أل

عـل عـىل وزن بـأن معنـى فوا , وفواسق فواعل, والصغري ال يفعل; يـرد)1(اخلمس فواسق
  .فواعل ال أهنا ذات فعل, وإال مل تقتل حتى تفعل, ومتسكه بلفظ عقور أبني

, كرتسه والضفدع ال طري املاء فيه اجلزاء كسلحفاة الرب: فيها: وحالل له صيد املاء
: نقــل البــاجي إباحــة صــيده الــضفدع عــن روايــة املبــسوط وكتــاب حممــد, وفيــه ألشــهبو

  .اًيطعم قاتله شيئ
ويتخـــرج إباحـــة : وابـــن نـــافع ال يؤكـــل إال بـــذكاة, قـــال ه عـــىل قـــول مالـــكلعلـــ:  قـــال

صـــيده الـــسلحفاة; وهـــي تـــرس املـــاء عـــىل قـــويل مالـــك وابـــن نـــافع بجـــواز أكلهـــا دون ذكـــاة 
  .ومنعه

املبـــسوط منعـــه صـــيد ســـلحفاة الـــرب العتقـــاده كوهنـــا بريـــة, واألصـــح أهنـــا ال  وروايـــة
  . وخترج منه كالضفدع,تكون إال باملاء

  ., وأخذه إن أرسله حيث ينجو لغواًجزاؤه بقتله مطلقوجيب 
دلس ولو كان أخذه بمكة وأرسله: عن أشهب َّالشيخ   .باأل

  .إن أرسله حيث خياف هالكه يديه: وسمع حييى ابن القاسم
                                     

احلـــرم,  يف يقـــتلن فواســـق الـــدواب مـــن مخـــس , كتـــاب بـــدء اخللـــق, بـــاب1204 /3:  أخرجـــه البخـــاري)1(
 يف الـــدواب مـــن قتلـــه وغـــريه للمحـــرم ينـــدب مـــا , كتـــاب احلـــج, بـــاب856 /2: , مـــسلم)1204(رقـــم
الـــدواب,  مـــن املحـــرم يقتـــل مـــا , كتـــاب احلـــج, بـــاب357 /1: , ومالـــك)1198(واحلـــرم, رقـــم احلـــل
  ).791(رقم
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ْبــن رشــدا نــزل عمــر دار النــدوة فــدخل : يؤيــده قــول ابــن كنانــة, وهــذا يفــرس مــا فيهــا: ُ
نزلـــت هـــذه الـــدار ألســـتقرب باملـــسجد : رث, فقـــال هلـــامعليـــه عـــثامن ونـــافع بـــن عبـــد احلـــا

 فوقعت عليه محامـة فخفـت أن −جتعل عليه الثياب ناتئ−فوضعت ثيايب عىل هذا اليشء 
قـــف اآلخـــر فخرجـــت فأكلتهـــا, فخـــشيت أين  حيـــة  تـــؤذي ثيـــايب فأطرهتـــا فوقعـــت عـــىل الوا

نحكــم هبــا عــىل مــا تقــول يف ثنيــة عفــراء :  فقــال أحــدمها لــصاحبه;فــاحكام تــسببت بخــذفها
  .نعم فحكام هبا عليه: أمري املؤمنني, فقال اآلخر

إن صــاده بــاحلرم فأطلقــه بحــل ال يتــيقن لــه فيــه مــن احلفــظ : عــن كتــاب حممــد َّالــشيخ
  .مثل ما له باحلرم وداه

  .إن طرده من احلرم وداه: وفيها
 ًامجرحه إن بريء سلي, وإن كان ال ينجو بنفسه, قاله ابن القاسم وأشهب: الصقيل

 إن كـــان نقـــصه يـــسهل اصـــطياده :ثالثهـــا ففـــي غـــرم نقـــصه ولغـــوه, اًإن بـــرئ ناقـــص, ولغـــو
َّن القـصار مـع ابـاً أو كـرساًولو كان عـوز: ًقائال ملحمد مع سامع عيسى ابن القاسم بـن , واُ

ْرشد   . الثاين لظاهر ثاين حجهااًعازي ُ
  .هظبية ما بني قيمتها قبله وبعد لبعض العلامء يف حلب: ابن حمرز
إن جرحه ثم قتله بعد برئه فعليه ما نقصه وجـزاؤه, : عن حممد وابن القاسم َّالشيخ

  .وقبله جزاؤه فقط
ئــه, وفـــيام : اللخمــي إنفــاذ مقاتلـــه كقتلــه, وإصـــابة مــا الغالــب حياتـــه معــه لغـــو يف جزا

ُاملاجــشونأشــكل أمــره قــوال ابــن  ئــه خــوف كونــه قبــل  ِ وحممــد, وعليــه يــستحب تــأخري جزا
من إصابته لـه فـال يشء عليـه, ولوقـت ال يرفـع  داه ثم رآه حيا لوقت ال جييءموته, فإن و

  .شك موته منها استحسن أن يديه بعد مهلة
ُاملاجــشونالــصقيل عــن ابــن حبيــب عــن ابــن  إن غــاب بعــد إصــابته بــام يقتلــه فليــده, : ِ

ه وداه قبل وجوبه;ثم رآه حيا ثم عطب فليده فإن وداه   . أل
 كلـــب وال بـــاز, فـــإن فعـــل فـــام أرى اًال أحـــب أن يـــصحب حمرمـــ:  روى حممـــد:َّالـــشيخ

  .ٍأمر بني إن مل يكن أفلت أو أرسل عىل يشء من
  .إن أدخل حالل احلرم بازيا أخرجه, فإن أفلت عىل محام وداه إن ضيع: أشهب
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لو فزع لرؤيته فعطـب, ففـي اجلـزاء قـول ابـن القاسـم معهـا, وحممـد مـع نقلـه : َّالشيخ
َأصــبغ حبيــب عــن عــن أشــهب, وابــن ْ وصــوبه; كتعلقــه بأطنــاب  َســحنون والــصقيل عــن ,َ

  .فسطاطه
َأصبغابن حبيب عن  وزاد اللخمي يف نقل ْ   .من املحرم حركة يفر هلا إال أن تكون: َ

يريـــد حركـــة عـــىل الـــصيد, وأمـــا حركـــة شـــغله فـــال, كهـــالك آدمـــي بـــذلك, : اللخمـــي
  .وليس الصيد آكد حرمة منه

  . ونتفه ثم حبسه حتى نسل فطاراً طريال يشء عىل من صاد: وفيها
  .يدعه حيث ينسل وعليه جزاؤه: حممد

, فـــإن غـــاب قبـــل متامـــه احتـــى يـــتم ريـــشه فريســـله ويطعـــم مـــسكينً حيبـــسه: ابـــن حبيـــب
  .وخيف عطبه وداه

أو يرســــله ويغــــرم  فعليــــه إذا جرحــــه وعجــــز عــــن النجــــاة هــــل حيبــــسه ليــــربأ: اللخمــــي
  .جزاؤه

  . بقتله فقتله فعليه جزاؤهاًد معه فظنه أمرمن أمر عبده بإرسال صي: وفيها
ألن : ل قـــا, فحملـــه ابـــن حمـــرز عـــىل ظـــاهره.اًوعـــىل العبـــد إن كـــان حمرمـــ: ابـــن القاســـم

ألن سيده سبب له يف أخـذه, ولـو صـاده :  وقول ابن الكاتب:قال. فعله كفعل سيده بآلة
  .بغري إذنه مل يكن عىل السيد يشء, خالف ظاهر قول مالك

  . ألن اخلطأ من العبد ال منه;اس ال يشء عىل السيدالقي: اللخمي
  .لو أمره بذبحه فأطاعه فعىل كل منهام جزاؤه: ابن القاسم
 لــو أكرهــه عــىل ذبحــه فعــىل الــسيد اجلــزاءان, وال أعــرف مقابــل جعــل ابــن :أبــو عمــر
 من ذئب أو سبع فهلك هبا اًلو نصب شبكة خوف, واملشهور سوى ما مر: احلاجب قوهلا

ئه, صيد ففي    .وأشهب َسحنون إن نصبها بحيث يتخوف عىل الصيد, هلا ول:ثالثهاجزا
  .جاز إن كان خلوفه عىل شاتني منع نصبها, وإن كان عىل كثري: اللخمي
  .ٍما هلك بتعلقه بأطناب فسطاطه أو بئر مائه لغو: وفيها

  .ٍيف تعلقه بأطناب يديه: اجلالب عن ابن القاسم
ئــه نــصها مــع اًذ صــيدولــو أرســله عــىل ســبع بــاحلرم فأخــ عــن حممــد,  َّالــشيخ, ففــي جزا



 

 

232

232

  .إال أن يرسله عليه بقربه:  ونقله الصقيل بزيادة,ونقله عن ابن القاسم وأشهب
مـ:ثالثهاويف اجلزاء بداللته عىل قتله,   للخمـي عـن أشـهب مـع اً إن كان املدلول حرا

ْبــن وهــبقــول ا عــن حممــد عــن ابــن  خَّالــشيوليــستغفر اهللا; مــع : هــو أحــب إيل, وهلــا قائلــة: َ
القاســــم مــــع البــــاجي عــــن مــــشهور قــــول مالــــك, واللخمــــي عــــن عبــــد امللــــك, وحممــــد عــــن 

عــده ابــن , واًنقــل ابــن بــشري الثالــث معكوســ, ووليــستغفر اهللا ويديــه القاتــل: ًأشـهب قــائال
  .عىل نقله دون عكسه الثابت نقله  بعيد; الختصاصهاًعبد السالم وابن هارون رابع

  ., واملدلول حرام فأحرى وهو حالل خوف لغو الصيدإذا لزمه: التونيس
ُقلــت ,  بــاحلرم وداهاًولــو رمــى حــالل مــن احلــل صــيد:  أخــذه مــن قوهلــا يف اإلمــساك:ُ

ُاملاجـشونعن أشهب مـع اللخمـي, والـصقيل عـن ابـن   وملحمد,يف العكس قوالن هلاو ِ ,
 مــن احلــرم ال اًيــدلــه إرســال كلبــه مــن احلــرم عــىل صــيد باحلــل بع: عنــه بلفــظ َّالــشيخوذكــره 

  .يسكن بسكونه
فمــــر الــــسهم هبــــواء احلــــرم; ففــــي اجلــــزاء قــــوال ابــــن القاســــم  ولــــو رمــــاه مــــن احلــــل فيــــه
  .وكذا إرسال كلبه: ًوأشهب مع اللخمي قائال

ه, وإال فال يشء عليه: ابن شاس   .إن مل يكن له طريق سوا
ه, وبقربـــه ولـــو أرســـل كلبـــه عـــىل قريـــب مـــن احلـــرم فقتلـــه بـــه أو بعـــد إخراجـــه منـــه ودا

 ونقــل اللخمــي وروايتــه مــع قــول ابــن ,مــع نقلــه عــن بعــض أصــحابنا َّالــشيخقــوالن لروايــة 
  .القاسم, ومل حيك التونيس غريه

ونقـــل  ولـــو أرســـله عـــىل بعيـــد منـــه فقتلـــه قربـــه فـــال جـــزاء, ويف أكلـــه قـــوالن لظاهرهـــا
  .اللخمي

  .مل يؤكل وال جزاء: ولو قتله فيه أو بعد إخراجه منه; ففيها
فـذ مقتلـه, فقـال حممـدولو يؤكـل وال :  رماه باحلل فتحامل فامت بـاحلرم, فـإن كـان أ

بقتــل جمهــز عــىل مــن  خــرج التونــيس نقيــضهام عــىل أحــد قــويل ابــن القاســم وأشــهب, وجــزاء
ـــه ال يلـــزم مـــن إســـناد  فـــذ مقاتلـــه غـــريه دونـــه, واألشـــبه قتـــل منفـــذها ال املجهـــز, ويـــرد بأ أ

  .لفعل لتأثري الفاعل دونه, وإن مل ينفذها مل يؤكلحكم الفعل لفاعل إسناده ملكان ا
ّالعتبــي يف أكلــه نقــال : اللخمــي ِ ْ َأصــبغعــن أشــهب, وحممــد عــن ُ ْ ــه ;, واألول أبــنيَ  أل
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 ومل ينفـــذ مقتلـــه النفـــراد ,, ولـــيس كمجهـــز عـــىل مـــن رضباًمـــات مـــن رضبـــه باحلـــل نـــاجز
تـل يوجـب إضـافته  لـه, وتعـدد الـضارب يف القاًضارب الصيد برضبه; فكان القتل مـضاف

  .للمجهز
  .وال جزاء فيه: حممد

  .األشبه اجلزاء, ولو رضب عبد فعتق فامت فال قصاص: التونيس
  .وفيه الدية: ابن القاسم

  .قيمته: أشهب
لــو رمــاه ومهــا باحلــل فجــرى فأدركتــه الرميــة بــاحلرم أو أرســل كلبــه عــىل ذئــب : وفيهــا

ضاًباحلرم فأخذ صيد   .اً وداه أ
  .إن كان قربه حني إرساله: الصقيل عن أشهب

ض: وفيها   .اًلو أرسله عىل صيد فأشاله غريه, فإن انشىل به وداه أ
  .ال يشء عليه: الصقيل عنه

ال بـــأس : ومـــا عـــىل غـــصن باحلـــل أصـــله بـــاحلرم; يف كتـــاب حممـــد معهـــا البـــن القاســـم
  .بصيده

ُاملاجشونكقول ابن  َعبد احلكموروى ابن    .ال يصاد: ِ
جـواب , ويمـسح مـا طـال مـن شـعر الـرأس: قض قوهلـا بقوهلـانو, ووال يقطع: حممد

عبـــد احلـــق باتـــصال طـــرف الـــشعر وانفـــصال الـــصيد; يـــرد بـــأن التنـــاقض بـــني حملـــه وطـــرف 
 بــالرأس, ومتعلــق الــصيد اًكونــه نابتــ جيــاب بــأن متعلــق املــسح الــشعر مــن حيــث, والــشعر

ــه حمــل حملــه;احلــل احليــوان مــن حيــث حملــه, وحملــه يقطــع :  يف العكــس ولــذا قــال حممــد, أل
  .وال يصاد ما عليه

 فــال يشء عليــه, إال أن يكــون فيــه بــيض أو فــراخ اًإن أفــسد وكــر:  البــن القاســموفيهــا
ه عرضهام للهالك;فعليه يف البيض ما عىل املحرم يف الفراخ   . أل

             الحــــــتامل مــــــوت الفــــــرخ بعــــــد : , وابــــــن حمــــــرز عــــــن اللــــــويبَّالــــــشيخعبــــــد احلــــــق عــــــن 
  .اخروجه حي

  .ما عىل املحرم يف الفراخ والبيض: ابن حمرز يف بعض رواياهتا
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  .و يف قفص; فاملعروف وجوب إرسالهومن أحرم ومعه صيد يقوده أ
إن ســـافر بـــه فـــال يشء عليـــه, ومـــن أرســـله مـــن يـــده فعليـــه :  وقـــال أشـــهب:اللخمـــي

  .قيمته
شـــهب ظـــاهر قـــول أ, وويرســـله يريـــد) إن ســـافر فـــال يشء عليـــه:(قـــال حممـــد يف قولـــه

  .خالف قول حممد, ولو وجب إرساله مل يضمنه مرسله منه
ُقلــت ال يــسافر :  لــه, ولفظهــاًمــن كتــاب حممــد روايــة ألشــهب ال قــوال َّالــشيخ ذكــره :ُ

  .به, فإن فعل فال يشء عليه; يريد ويرسله, ومن أرسله منه فعليه قيمته
  .ه غريهاختلف يف استدامة إمساكه فجوزه أشهب ومنع: َّالشيخابن زرقون عن 

  .إن أمسكه فامت بيده وداه: اجلالب
مـــــه قـــــوال املبـــــسوط معهـــــا,  َّن القـــــصاروابـــــويف زوال ملكـــــه عنـــــه بإحرا مـــــع األهبـــــري  ُ

  .واجلالب
  .وعليهام صحة ملك صائده له قبل حلوقه بالوحش ونفيه: الباجي
ُقلت   . وضامن قاتله بيده ونفيه:ُ
ملحرم فأخذه رجل مل يكن له لو أرسله ا: عن حممد عن ابن القاسم وأشهب َّالشيخ

  .أخذه منه إذا حل
ــ َّن القــصاراب قبلــه البــاجي وابــن , وولزومــه وعلــيهام نفــي ضــامن مرســله مــن يــد ربــه: ُ
يـــرد بـــأن اإلرســـال واجـــب فـــال يـــضمن فاعلـــه بـــل جيريـــان عـــىل وجـــوب إرســـاله , وزرقـــون
  .ونفيه

,  إرســالهلــو مل يرســله حتــى حــل أو خــرج بــه احلــالل للحــل لزمــه: عــن حممــد َّالــشيخ
 ثم أحرم أو دخل به احلرم فحبـسه ً أو حالالاًلو صاده حمرم: ابن القاسم َسحنونسمع و

  .ال يشء عليه: خالفني أشهب, فقال, وحتى حل أو خرج للحل فأكله وداه
مــــن أمـــر بإراقتهـــا أو حبـــسها حتــــى  ونـــوقض املـــشهور بـــه يف عــــدم إراقـــة مخـــر خللهـــا

إلراقــــة فرفعــــت وجوهبــــا ملناقــــضة متعلقهــــا حرمــــة ا جيــــاب بــــأن حكــــم التخليــــل, وختللــــت
متعلقــــــــه رضورة مناقــــــــضة عــــــــدم الــــــــيشء وجــــــــوده, وحكــــــــم اإلحــــــــالل جــــــــواز اإلمــــــــساك 

اجلـــواز جـــزء : واإلرســـال, فلـــم يرفـــع وجـــوب اإلرســـال لعـــدم منافـــاة متعلقـــه; ولـــذا قيـــل
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كاإلنـــــشاء فـــــال يرســـــله بعـــــد  أورد إن كـــــان الـــــدوام, والوجـــــوب, وإذا نـــــسخ بقـــــي اجلـــــواز
جيـاب بـام مــر , واء صـيده حينئــذ, وإال مل جيـب إرسـال مــا صـيد قبـل اإلحــرامإحاللـه; كإنـش

مـــع التـــزام األول; ألن حكـــم إنــــشاء الـــصيد للمحـــرم وجــــوب إرســـاله, وللحـــالل جــــواز 
  .إمساكه; فال يرفع وجوبه ملا مر

  .إن تركه ببيته فال يشء عليه: وفيها
مــــه منــــه كــــساكن وراء امليقــــات فعليــــه إ: عبــــد احلــــق رســــاله كــــام بقفــــص إن كــــان إحرا

  . بأن القفص هو حامله ومنتقل بهاًصحبته, ونحوه للباجي, وأباه الصقيل مفرق
ُقلــت صــيد صــاده أو ابتاعــه فلــيس  مــن أحــرم وعنــده:  هــو ظــاهر املوطــأ فيــه ملالــك:ُ

  .عليه إرساله, وال بأس بجعله عند أهله
فـأغلق عليهـا إن أحـرم مكـي ويف بيتـه فـراخ محـام مـن محـام مكـة : روى حممـد: َّالشيخ

  . فمتن فليهد عن كل فرخ شاةاًباب
  . واللخمي مع حممد,ويف كون ما برفقته كام معه أو كام ببيته قوال اجلالب
ئــــه قــــوال ابــــن اًويف لغــــو صــــيد النــــايس واملخطــــئ ومكــــرره عمــــد  َعبــــد احلكــــم أو جزا

  .الرشيك يف موجب اجلزاء كمستقل, وواملشهور
  .خر ودياهلو قطع حمرم رجل طري وذبحه آ: أشهب
  . بخالف اآلدمي إذ مل يقتله,إن كان يف فور واحد: حممد

  .وداه القاطع: الباجي
لـــو أمـــسكه حمـــرم لريســـله; فـــإن قتلـــه حمـــرم وداه دون ممـــسك, وحـــالل ممـــسكه : وفيهـــا

  .دونه
  .ال يشء عليهام: َسحنون
ئه: الصقيل   .وعىل األول يغرم ملمسكه أقل قيمته أو جزا
  . وإال فممسكه فقطاًداه معه إن كان حمرملو أمسكه لقاتل و: وفيها

 فقتله بيـده حـالل بـاحلرم وديـاه, وعـىل القاتـل اًإن أخذ حمرم صيد: حممد عن أشهب
ـــض نيا أو صـــبيا, وال جـــزاء عـــىل النـــرصاين, ولـــواً, ولـــو كـــان عبـــداًقيمتــه لـــه أ قتلـــه   أو نـــرصا

  .اه املحرم فقط وعىل قاتله قيمتهبيده يف احلل ود
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  . عليه له األقل منهامإنام: حممد
إن أكلـــه بعـــدما حـــل فـــال يشء : َّالعتبيـــةلـــيس هـــذا قـــول أشـــهب; لقولـــه يف : اللخمـــي

لـــه إمــساكه حتـــى حيـــل, ولـــو كـــان غرمــه ملـــا أدخلـــه فيـــه غـــرم :  فجـــنح لقـــول بعـــضهم,عليــه
, يريـد أمـسكه ليطلقـه: اجلزاء قل أو كثر, ونقله التونيس عن حممد عن ابن القاسم, وقال

ضيد( :قولهو   . خالف قوهلا) اًيه املمسك أ
ه ال يملكه, بل ما أدخل عليه من غرم اجلزاء) يغرم قيمته( :وقوله   .بعيد; أل
ُقلــت ــه بنــاء عــىل قولــه:  قولــه:ُ وهــو بعيــد; ألن ) يريــد ليطلقــه:(خــالف قوهلــا; يــرد بأ

ــه أخــذه وقتلــه عقبــه ــه ال يملكــه:(قولــه, والفــرض أ إن كــان ذلــك البــن القاســم فكــام ) أل
َّن القصارال, وإن كان ألشهب فلعله كابق   .ال يبطل ملكه ُ

باحلل ثم أحرم ربه, فإن كانـا رفيقـني  اً صيدًإن أودع حالل حالال: ويف كتاب حممد
ولــــو أحــــرم مودعــــه رده لربــــه إن أرســــله, وإن مل يكونــــا يف رحــــل واحــــد فكــــام خلفــــه ببيتــــه, 

  .حرض
  . وإال فله حبسهاًفريسله إن كان حمرم: ابن حبيب

 مل يرســــله, فــــإن فعــــل ضــــمنه, ولــــو كــــان يــــوم اًإن كــــان غائبــــ: حممــــد عــــن ابــــن القاســــم
  . أرسله وضمنهاًاستودعه حمرم
  . إن غاب ربه, ولو حرض رده له:يريد: اللخمي

  . أرسله ولو حلاًإن اشرتى حمرم صيد: ويف الواضحة وكتاب حممد
  .إن جهل فرده لربه وداه: ابن حبيب

 اًلو اشرتى عرشة من الطـري فـذبح بعـضها ناسـي: هب وظاهره ألش:ويف كتاب حممد
  ., ال جيزئ عن مجيعهم شاةاًقبوهلا, وعليه لكل طري عدله طعام ورد باقيها لزم بائعها

 مـن حـالل عـىل خيـار ربـه فأحرمــا اًإن ابتـاع حـالل صـيد: وسـمع عيـسى ابـن القاسـم
فــإن رسحــه قبــل وقــف, فــإن مل خيــرت فهــو منــه ورسحــه, وإن اختــار فمــن مبتاعــه ويــرسحه, 

  . وقف البائع ضمنه
ْبـــن رشـــدا إن اســـرتده : هـــذا إن قبـــضه املبتـــاع قبـــل أن حيرمـــا, ومعنـــى قولـــه يف البـــائع: ُ

وصار بيده أو قفصه, ولو اسرتده وبعثه بـه مـن يـد مبتاعـه لبيتـه مل يكـن عليـه إرسـاله, ولـو 
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 بيت البائع ثـم  وهو بيد بائعه وجب عليه إرساله ومل جيز إمضاء بيعه, ولو كان يف,أحرما
  .أحرما مل جيب إرساله

ن إن وهبه حالل ملحرم فقبله حرم رده عليه; مللكه له بالقبول عىل قـول ابـ: الباجي
َّالقصار من ملك الواهـب باهلبـة وإن مل يـدخل يف ملـك املوهـوب لـه عـىل قـول  , وخلروجهُ

  .القايض أيب إسحاق
ُقلــت َّن القــصار قــول ابــ:ُ  اإلحــرام عــىل ملكــه ملكــه, وال إنــام هــو عــدم إبطــال طــروء ُ

يلــــزم منــــه عــــدم إبطالــــه طــــروء ملكــــه عــــىل اإلحــــرام; لرجحــــان دوام ثبــــوت مــــا ثبــــت عــــىل 
  .حدوث ما مل يثبت

وخروجــه مــن ملــك الواهــب باهلبــة مــع امتنــاع قبــول املوهــوب لــه ملكــه ممنــوع; كهبــة 
 ذبحــه حمــرم مــا صــاده أو, و لكــافر عــىل القــول بامتنــاع تقــرر ملكــه عليــهً مــسلاماًمــسلم عبــد

  .ميتة له ولغريه
لـــو أكلـــه حمـــرم غـــريه ففـــي , وال يتعـــدد جـــزاء صـــائد بأكلـــه صـــيده:  مـــع املوطـــأوفيهـــا

ئه نقال حممد رواية أشهب وقول ابن القاسم   .أو ذبحه كرشكته أمره بصيده, وجزا
  .مل يصلح أكله وال حلالل إن شق بيض نعام فأخرج جزاءه: وفيها

  . أمره ميتةما صيد له أو ذبح بغري: اللخمي
  .وال حلالل ال حيل: أبو عمر, روى أشهب

ُقلــــت                   فــــإن أكــــل فــــال يشء ,ال أحــــب حلــــالل أكلــــه: ابــــن القاســــم  ظــــاهر ســــامع حييــــى:ُ
  .عليه; كراهته
  .ال يأكله حرام وال حالل: وفيها

  .بحالل ال حيرم بإحرامه ما ذبح: اللخمي
   .ل ال بأس بأكله إياه بعد إحرامهما صيد حلال: عن حممد, روى أشهب َّالشيخ

  .يف كراهة أكل املحرم ما صيد قبل إحرامه روايتا ابن القاسم: عبد احلق
             يف اجلــــزاء بأكلــــه مــــا صــــيد , واًمبــــاح ملحــــرم اتفاقــــ مــــا صــــاده حــــالل حلــــالل: البــــاجي

  .له طرق
  .اً إن أكل عامل:ثالثها :اللخمي
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  .و من أجله استحببنا له أن يكفرإن أكل حمرم مما صيد له أ: اجلالب
َّن القـصارالباجي عن ابـ ,  استحـساناًوجـوب اجلـزاء بأكلـه ممـا صـيد مـن أجلـه عاملـ: ُ

َأصبغال جزاء عليه, وقاله : القياسو ْ َ.  
  .غري هذا خطأ: زاد ابن شاس عنه

ئـه إن أكلـه عاملـ: أبو عمر ـه صـيداًاتفق قول مالك عـىل جزا ال : روى أشـهب, ولـه  أ
  .  وال حلاللحيل أكله

  . اختلف قول مالك هل جيزئ كل الصيد أو قدر ما أكل: الباجي
 بــه فــال جــزاء, ويف العــامل قــوالن, والــصواب ًلــو أكــل منــه حمــرم غــريه جهــال: اللخمــي

  . اًلغو األكل مطلق
  .لو أكل منه حمرم غريه; ففي اجلزاء روايتان: الباجي

يكــره أكلــه لــه , و وداه, وإال فــالاًإن أكــل مــا صــيد لــه عاملــ: وســمع حييــى ابــن القاســم
مـن مل  يكـره أكلـه مـا صـيد ملحـرم أو لغـريه حـني إحـرام, وبعد إحاللـه, فـإن أكـل فـال جـزاء

عليــه جــزاؤه : ثــم قــال ,يــصد لــه, وال جــزاء عليــه إن أكلــه بعــد إحاللــه, فــإن أكــل فــال جــزاء
  .إن علم
ْبــن رشــدا ه, وعــىل الثــاين يف  غــري:ثالثهــافيــه مخــسة يف أكــل مــن صــيد لــه وغــريه منــه, : ُ

ويف أكـل املحـرم مـن صـيد حـالل بحـل, : قـال.  عـىل مـن صـيد لـه:ثالثهـااجلزاء بـه عـاملني, 
  . أو ملحرم غريه:رابعها إال إن صيد له, و:ثالثها

 مـا صـيد :رابعهـا إال ما صـيد مـن أجلـه, و:ثالثهايف أكل املحرم الصيد, : ابن العريب
نيفــــة ومجاعــــة, وعائــــشة, وملالــــك مــــع أمحــــد وهــــو حــــالل ال وهــــو حــــرام لعطــــاء مــــع أيب ح

والـــــشافعي وعـــــيل, ويف أكـــــل املحـــــرم املـــــضطر امليتـــــة وال يـــــصيد وعكـــــسه قـــــوال مالـــــك يف 
  ., ومل يذكره ابن زرقون, وال فيام مجعَعبد احلكم واللخمي عن ابن ,املوطأ

 ومل يـــرخص يف الـــصيد; ,ألن اهللا رخـــص يف امليتـــة: ظـــاهر قولـــه يف املوطـــأ: اللخمـــي
 وإن مل جيـد ميتـة كأحـد القـولني يف منـع املـضطر خلمـر منهـا, وعـد األقـوال أوال ,لـهعدم أك

وداه; حيتمـل جـوازه  مـن قتـل صـيدا لـرضورة: ثالثة; فذكر األولني وقال, وقـول القـايض
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يف أكــل امليتــة باضــطرار اجلــوع أو , وابتــداء ومنعــه وأرى جــوازه إلحيــاء الــنفس ال اجلــوع
  .خلوف املوت خالف

ُقلت ْبـن رشـد فـام الثالـث إال أن يعـده اختيـاره كفعـل اًا كـان قـول القـايض حمـتمال إذ:ُ ُ 
  .يف البيان

. يكــره ذبــح املحــرم محــام البيــوت يتخــذ للفــراخ وال يديــه: روى ابــن حبيــب: َّالــشيخ
َأصــبغحممــد عــن  ْ أدخلهــا  اً أو وحــشياً إنــسياًإن ذبــح حمــرم بمكــة محامــ: روى حممــد, ويديــه: َ

  .عليه قيمته طعاما ال شاةمن غري محام احلرم ف
  .وكراهة ذبح احلامر الوحيش إذا دجن أو ركوبه للحج

ســـمع عيـــسى روايـــة ابـــن , و دجـــن وداهاً وحـــشياًإن أصـــاب حمـــرم محـــار: ابـــن القاســـم
 فإن بـرئ فـال جـزاء وعليـه , وداه وغرم قيمته لربه, ولو كرسها داجنًاًإن قتل ظبي: القاسم
  .ما نقصه

 ألن أصـله يطـري, ال اإلوز ; ال يطـرياً ولـو إنـسي,حرم احلاممكره مالك ذبح امل: وفيها
  . ألن أصلها ال يطري;والدجاج

  . إن طار منها يشء فنادر:التونيس
  .لإلوز أصل يطري فينبغي أن ال يذبحها: الصقيل
مـا , وجيوز ذبح احلالل باحلرم احلامم والصيد يدخله مـن احلـل لطـول أمـرهم: وفيها

              ثــــم أجــــازه أخــــذ مــــن مفهــــوم طــــول أمــــرهم منعــــه ملــــن حــــل  اإلعطــــاء أدركــــت مــــن كرهــــه
  .ويف سامع ابن القاسم, غري مكي

  . أهل مكة احلامم الرومية التي تتخذ للفراخ ال بأس بذبح: قال ابن القاسم
ْبن رشدا  ومجيـع الـصيد إن دخلـوا ,دليله مـنعهم ذبـح سـائر احلـامم والطـري الوحـيش: ُ

  . املذهب ونصهابه من احلل, خالف معلوم
ال بــــأس بقطــــع مــــا يــــستنبت بــــاحلرم ال مــــا ينبــــت بــــه ولــــو يــــبس, إال اإلذخــــر : وفيهــــا

 وأكــره احتــشاشه ,والــسنا, وال جــزاء يف قطــع ممنوعــه, وال بــأس برعــي حشيــشه وشــجره
 عـــن خـــبط شـــجره وأذن يف غهنـــى , وولـــو حلـــالل خـــوف قتـــل الـــدواب كـــاملحرم باحلـــل
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  .)1(هشه ورعيه
  .الكرس :لشجر بمحجن ليسقط ورقه وال يعضد, والعضداهلش حتريك ا: مالك
يقطـع , و الـدواباًلـه أن حيـتش بغـري احلـرم وعنـد احلاجـة متوقيـ:  روى حممـد:َّالشيخ

  .والقضيب وخيبط لبعريه يف غري احلرم العصا
ُقلـــت ـــه ال :  مقتـــىض قـــول أيب عمـــر:ُ ـــه ال حيـــتش بـــاحلرم إال اإلذخـــر وأ أمجعـــوا عـــىل أ

  .جاز جلاز احتشاشهيرعى حشيشه; إذ لو 
  .عدم وقوفه عىل نصها أو نسيانه

ألصـــحابنا, ومل يـــزل ينقـــل  اًالـــسنا عنـــدي كـــاإلذخر, ومل أر فيـــه نـــص: وقـــول البـــاجي
نـــصها, واالتفـــاق عـــىل نقلـــه ال يـــدل عـــىل  ومل ينكـــره أحـــد قـــصور ملتقـــدم ,للـــبالد للتـــداوي

  .جواز قطعه; الحتامل كونه مما يسقط بالريح واملطر
  .نبت ما يستنبت أو استنبت ما ينبت اعترب جنسه ال حالهلو : الباجي

ئه ولزومه; املـشهور : وحرم املدينة كمكة فيه ويف منع صيده للحالل, ويف لغو جزا
بــن مــع اللخمــي واملــازري, وعيــاض عــن ابــن نــافع, وا  ونقــل اجلــالب,مــع ســامع القــرينني

ْرشد   .عنه وعن القايض ُ
َّن القـــصارقـــال عيـــاض, قـــال ابـــ , هـــو األشـــبه بمـــذهب مالـــك:  أصـــحابناعـــن بعـــض ُ

  .ال جزاء فيه: يأيت للباجي عن ابن نافعو
مقتىض تفضيل مالك املدينة عىل مكة أن فيـه اجلـزاء كقـول ابـن :  وقال القايض:قال
  .)2(أيب ذئب

  .ومن مىض أعلم ممن بقي مل أسمع يف صيدها جزاء:  روى أشهب:الصقيل
                                     

                            عـــــــــن أن يعـــــــــضد شـــــــــجر حـــــــــرم  يف ذكـــــــــر الزجـــــــــر )3752(  رقـــــــــم: أخرجـــــــــه ابـــــــــن حبـــــــــان يف صـــــــــحيحه)1(
  .غرسول اهللا 

اإلمام, شيخ اإلسالم, أبو احلارث القريش, حممد بن عبد الرمحن بن املغرية بن احلـارث بـن أيب : هو )2(
عكرمة, ورشحبيل : ديث, من أهل املدينة, سمعتابعي, من رواة احل, ذئب, العامري, املدين, الفقيه

 .هـ159:  تويف.ابن املبارك, وحييى بن سعيد القطان: بن سعد, حدث عنه
 .6/189: األعالم للزركيلو, 7/138:  سري أعالم النبالء:ترمجته يف وانظر
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ؤكل صيدها?: قيل   أ
ال أدري وال أحــب أن : إين أكرهــه, فراجعــه الــسائل, فقــاللــيس كــصيد مكــة و: قــال

  .أسأل عن مثل هذا
  .عمر الذي نصب معامل احلرم بعد بحثه عنها: وفيها

صاهبا بعد كشفه عنها مـن : َّالشيخوروى  بلغني أن عمر جدد معامل احلرم ووضع أ
  .ًيعرفها قديام

ـه احلـرم خلـف املزدلفـة بميلـني وهـي يف احلـرم, و: ابن القاسـم ـه يعـرف بأ سـمعت أ
  .سيله ال يدخله سيل احلل ويدخله

حـده ملـا يـيل املدينـة نحـو أربعـة أميـال إىل منتهـى : حممد عن غـري واحـد مـن أصـحابنا
قطع, وملـــا يـــيل عرفـــة تـــسعة التنعـــيم, وملـــا يـــيل العـــراق بثامنيـــة أميـــال إىل مكـــان يعـــرف بـــامل

  .أميال
أميال إىل موضع يعرف بأضاة, وملا ملا ييل اليمن سبعة , ووعرفة باحلل: قال مالك

  .ييل جدة عرشة أميال إىل منتهى احلديبية, وهي باحلرم
  .وملا ييل نجد سبعة أميال: زاد الباجي عن مسلم بن خالد الزنجي

مـا بـني مكـة  , وهـو نحـوًويف هذا نظر; ألن بني مكة وعرفة ثامنية عـرش مـيال: الباجي
نــة, وبــني م كــة وحنــني, ولــو كــان بــني مكــة واحلديبيــة ســبعة واحلديبيــة, وبــني مكــة واجلعرا

  .أميال ما كان بني مكة وجدة ما تقرص فيه الصالة
  ., وإنام يقع الوهم يف قدر امليلًبينهام ثامنية وأربعون ميال: وقال مالك

البـاع أربعـة : كثـري مـن النـاس قـال, وذراعـان: هـو ألـف بـاع, والبـاع: قال ابن حبيـب
  .إن التنعيم مخسة أميال: ولون مدة مقامي بمكةسمعت أكثر الناس يق, وأذرع

  .بريد يف بريدحرم املدينة ما بني البتيها, : عن ابن حبيب َّالشيخ
  .إحدامها التي ينزل هبا احلاج: عالباجي عن ابن ناف

  .إذا رجعوا من مكة: أبو عمر
واألخـرى تقابلهـا بـرشقي املدينـة يف أقـىص العمـران خارجـة عنـه, وحرتـان : الباجي

  .خريان من اجلوف والقبلة مها يف طرف العمرانأ
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حمرم صيده وقطع شجره عـىل بريـد مـن  فام بني هذه احلرار فيام دار هبا: قال ابن نافع
  .أثم والجزاء عليه كل شق, فمن عىص وصاد

ًوحــرص عــدو وفتنــة حمرمــ ويف ,  بحــج جهــل ذلــك عــن الوقــوف والبيــت يبــيح حتللــهاٍ
ٍ ولـــو يف وقـــت لـــو زال ,ه حـــني إياســـه مـــن زوالـــهوجـــوب تـــأخره حتـــى يـــوم النحـــر وصـــحت

  .أدرك احلج
ابـــن , ووال يقطـــع تلبيتـــه حتـــى يـــروح النـــاس لعرفـــة: ًعـــن أشـــهب قـــائال َّالـــشيخنقـــال 

ُاملاجشونالقاسم مع الباجي عن ابن  ض ِ   .اًأ
س أن يصل للبيت حتلله حيث : وفيها للمحرص بعدو أو فتنة يف حج أو عمرة إذا أ

  .من البالد هو
ضاوفيه امهاًال يكون حمرص: اً أ   . حتى يصري إن خيل مل يدرك احلج يف باقي أ

ُشـــيوخ قـــول بعـــض :الـــصقيل مهـــا : ٌتفـــسري لـــألول, أبـــني مـــن قـــول غـــريه ثـــاين قوهلـــا: ناُ
ً وهــــم نقــــال;نقــــل ابــــن احلاجــــب إباحتــــه بالــــشك يف زوال العــــدو, وقــــوالن  لظــــاهر اً ونظــــرٌ

, وألن الــشك يف املــانع لغــو, وينحــر مــا معــه اًنقــل ابــن بــشري لغــو الــشك اتفاقــ, والروايــات
  .من هدي حيث حتلل وحيلق به

  .إن أخر حلقه لرجوع بلده فال يشء عليه: وفيها
ام منى فعليه هدي: عن حممد عن أشهب َّالشيخ   .إن أخره حتى مضت أ
 مـن علـم بحـرصه فـال حيـرم, فـإن أحـرم فلـيس بمحـرص, وقبلـه : روى حممد:الباجي
  . النوادرنصه يف, وابن زرقون

  أن حيرم ثم أحرم?إن أحرص قبل : قيل البن القاسم
  .ما أحسب حيل هذا إال البيت: قال

  . بالعدو مل حيل بحالاًمن أحرم عامل: التونيس
ه يمنـع مل حيـل, وهـو جممـل قـول حممـداًإن أحرم عامل: اللخمي  وإن شـك فمنعـوه , أ

  .مل حيل, إال أن يشرتط اإلحالل كقول ابن عمر
إنــام يتحلــل مــن أحــرم غــري عــامل حــرصه, أو علمــه ورشط :  قــول اللخمــي:ابــن بــشري

ــه جيــوز حتللــه مطلقــ , إال أن يلتــزم عدمــه فهــذا قــد اًحتللــه إن صــد; خــالف ظــاهر املــذهب أ
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  .يقوى فيه قول اللخمي
ُقلت   .قصور غري ما تقدم  هذا:ُ

 إال من أحرم من حيث ال يدرك حج عامه فأحرص عنه; مل حيـل: اللخمي والتونيس
ه ,بحرص عن حج تاليه, ومل يعزواه   .ملحمد عن ابن القاسم َّالشيخ وعزا

ومـن أحـرص عـن معتـاد طريقـه وقـدر عـىل أبعـد منـه دون خـوف : التونيس واللخمـي
 ,ٍوال منــــع جــــواز بأمجــــال مل يتحلــــل, ومل يعــــزواه, وظــــاهر مــــساقه يف النــــوادر البــــن القاســــم

ه الباجي البن  ُاملاجشونوعزا ِ.  
تـه احلـج, ومل ل: التونيس و ذهب العدو قبل أن حيل وال يقدر عىل الوصول حـل لفوا

  .جيب فسخه يف عمرة
إن ذهـــب اخلـــوف قبـــل أن حيـــل فلـــه أن :  قـــول عبـــد امللـــك يف كتـــاب حممـــد:اللخمـــي

 إن فاته احلج وهو يبعد عن مكة, ولو كان بقـرب مل حيـل إال بعمـرة بعـد مـيض :حيل; يريد
ام منى   .أ

 خيــري :ثالثهــا الوقــوف; ففـي كونــه كقبلـه وتربــصه إلفاضـته, فـإن صــد عـن البيــت بعـد
ام:رابعها, وفيهام   .مع ظاهر نقل الصقيل رواية ابن حبيب َسحنون ثم حيل لاً يرتبص أ

ُاملاجــشونعــن ابــن  َّالــشيخو مــن صــد عــن مكــة وقــف وشــهد مجيــع املناســك : قولــه ِ
  .وحل ومىض

يتي حممد عن ابـن القاسـم, والتونيس عن بعض رواياهتا مع الصقيل عن إحدى روا
  .ويأيت بكل املناسك: ًوالتونيس والباجي عن املذهب قائال

مــن صــد بعــد وقوفــه تــم حجــه وال حيــل إال بإفاضــته, وعليــه لكــل مــا فاتــه مــن : وفيهــا
  .رمي ومبيت هدي واحد

  .يريد بمرض: َسحنون
وقـــع البـــن القاســـم يف كتـــاب حممـــد, ويف موضـــع , وكـــذا روى ابـــن حبيـــب: الـــصقيل

  .صوبه اللخمي, وبعدو: خرآ
ه جيزئه حجه:َّالشيخ   . بخالف من صد قبل وقوفه, أل
قبـــول , و إال مـــن النـــساء والـــصيد والطيـــبً ويمـــيض إلفاضـــته حـــالال:يريـــد: الـــصقيل
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لـــو كـــان بعـــدو مل هيـــد يـــرد; بـــأن ذلـــك يف حتلـــل مل يـــتم حجـــه كـــام قـــال : الـــصقيل قـــول حممـــد
  .َّالشيخ

حــل, وإن كانــت مــضمونة أو حجــة اإلســالم, إن كانــت معينــة : وخامــسها للخمــي
عــىل قــول , و حيــل ثـم يعتمــرإفاضــته; صــح حجـه وعليــه عمــرةفعـىل قوهلــا فــيمن وطـئ قبــل 

  .بطل حجه; خيري يف إحالله ليقضيها والبقاء لتجزئه: ابن اجلهم
ُقلــت عــىل الـــواطئ قبــل إفاضــته يوجــب تـــأخري إحــالل املحــرص عـــن   خترجيــه األول:ُ

  .إن وطئ فيه قبلها وقبل رميه بطل حجه: يوم النحر; لقوهلا
ونقــل ابــن احلاجــب نفــي اهلــدي مــع لــزوم متامــه باإلفاضــة, وقبولــه ابــن عبــد الــسالم 

ــه حــج تــم;ٌوعــزوه ابــن هــارون ملحمــد; وهــم قــول حممــد بنفــي اهلــدي , وتــرك منــه ســنن  أل
ه حيل دون إفاضة   .إنام قاله عىل مذهبه أ

, ٌحـــل مكانـــه صـــواب: قـــول اللخمـــيفقـــط وبعـــد عـــن مكـــة, ف وإن أحـــرص عـــن عرفـــة
إن قـــرب منهـــا; ففـــي كـــون حتللـــه بعمـــرة أو دوهنـــا قـــوالن لـــنص اللخمـــي, ولظـــاهر قـــول و

ــس أو : البــاجي مــن دخــل مكــة وحــرص عــن الوقــوف طــاف وســعى وأخــر حالقــه, فــإن أ
ُاملاجشونشق طول انتظار; حلق وحل وله حكم احلاج ال املعتمر, وقاله ابن  ِ.  

 لـــسقوط ;مـــن مكـــة حـــل وال طـــواف عليـــه وال ســـعي لقـــدوموإن كـــان أحـــرم بـــاحلج 
  .طواف الورود عنه, واإلفاضة ال تكون إال بعد وقوف

ُقلــــت ه البــــن ً ظــــاهر مــــا نقــــل أوال:ُ ُاملاجــــشون وعــــزا ــــه ال حيــــل قــــادر عــــىل الطــــواف  ِ أ
ُاملاجـــــشون خالفـــــه; فلعـــــل األول عـــــىل أصـــــل ابـــــن اًوالـــــسعي إال هبـــــام, ونـــــص نقلـــــه أخـــــري ِ 

لله عـن حـج الفـرض أو القـادر عـىل طـواف القـدوم والـسعي, وقـول ابـن جيزئ حت: القائل
  :هبا من غريهم روايتان إن كان ممن أهل بمكة أو ممن أحرم: عبد السالم فيه
ه يتحلل بعمرة:إحدامها   . أ

يتحلــــل وال يشء عليـــه ال طــــواف وال ســــعي; : أهــــل مكـــة كغــــريهم; أي: األخـــرىو
طـواف اإلفاضـة مـرشوط بتقـدم الوقـوف; لسقوط طواف القدوم عن من أحـرم بمكـة, و

ال أعرفــــه, إنــــام نقــــل النــــاس اخلــــالف بــــني املكــــي وغــــريه يف خــــروج حمــــرص املــــرض للحــــل 
  .حسبام يأيت إن شاء اهللا تعاىل
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ُاملاجـشونعن ابن حبيـب عـن ابـن  َّالشيخبتحلله نقل  ويف سقوط فرضه إنـام : ًقـائال ِ
 بظــاهر روايــة املوطــأ, اًحمتجــمــصعب  اســتحب لــه مالــك القــضاء مــع ابــن حــارث عــن أيب

ْبن وهبورواية ا   .ال قضاء عىل حمرص بحال: َ
عن معروف قول مالك يف غري الواضحة مع ابن حبيـب وابـن القاسـم  َّالشيخونقل 

  .واألكثر
 حكى الـداودي يف كتـاب النـصيحة عـن النعـايل سـقوط فـرض احلـج عمـن :املازري

ـــه حكـــاه عـــ ن آخـــر مـــن أصـــحابنا, وكـــان بعـــض أراده فـــصده عـــدو وإن مل حيـــرم, وأظـــن أ
  .أصحابنا يستبشع هذا القول

  .مل أجده فيها إال البن شعبان ال لتلميذه النعايل: عياض
ُقلـــت هـــي البـــن شـــعبان:ُ مـــن أحـــرصه عـــدو عـــن فرضـــه : إال مـــا نـــصه  مل أجـــد يف الزا

ـــه حيـــث يغلـــب عـــىل ظـــن املكلـــف دوام , وأعـــاده لعـــل معنـــى ســـقوطه عنـــد هـــذا القائـــل أ
, ولذا قل من حج مـن َّإفريقية ما, وهذا كغالب األزمنة باًدرته ال ثبوته وقتاحلرص زمن ق

ُشــيوخ  وجمــاوزهتم ســن الــستني, وال يوجــب بتحلــل ًنا مــع مــشاهدة قــدرهتم صــحة ومــاالُ
  . إال أشهب واختاره ابن العريباًاملحرص دم

 وابـن سـند , ويف قتالـه غـري بـادئ نقـلًوقتال احلارص البادئ به جهاد ولو كـان مـسلام
 واألول الــصواب إن كــان احلــارص بغــري مكــة, وإن ,مــع ابــن شــاس عــن املــذهب احلاجــب

  .)1(»إنام أحلت يل ساعة من هنار«: كان هبا فاألظهر نقل ابن شاس; حلديث
تــه لــبعض أصــحابنا : وقــول ابــن هــارون الــصواب جــواز قتــال احلــارص, وأظننــي رأ

ة احلجاج, وقاتل أهـل املدينـة عقبـة; يـرد وقد قاتل ابن الزبري ومن معه من الصحاب ,نصا
  .بأن احلجاج وعقبة بدؤوا به وكانوا يطلبون النفس

إن ثـار أحـد فيهـا واعتـدى : ونقله عن بعض أصحابنا ال أعرفه, إال قول ابـن العـريب
                                     

رقـم  م,احلـر صيد ينفر ال , أبواب اإلحصار وجزاء الصيد باب2/651:  متفق عليه أخرجه البخاري)1(
 إال ولقطتهـا وشـجرها وخالهـا وصـيدها مكـة حتريم , كتاب احلج, باب2/988: , ومسلم)1736(

  ).1355(رقم  الدوام, عىل ملنشد
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  .]191: البقرة[ ﴾ U T S﴿عىل اهللا تعاىل قوتل; لقوله تعاىل 
  .أس بهإن ألجئ املحرم لتقليد السيف فال ب: وفيها
ه ذلة;ً ماالً أو مسلاماًيكره إعطاء احلارص كافر: سند   .  أل

ه وهن;اًال يعطاه إن كان كافر: ابن شاس   . أل
ُقلت   . األظهر جوازه, ووهن الرجوع لصده أشد من إعطائه:ُ

  :واملحرص يف العمرة
ــس مــن الوصــول للبيــت حــل: فيهــا  وألــزم اللخمــي أشــهب تــأخريه إىل وقــت ,إن أ
  . بعدإحالله ولو
حمــرص املــرض ومــن فاتــه احلــج خلطــأ العــدد أو خفــاء اهلــالل أو :  روى حممــد:َّالــشيخ

  . أو غريه ال حيله إال البيتاًشغل أو بأي وجه غري العدو مكي
  .إن مل يقدر عىل البيت لطول مرضه وبعد داره حل كالعدو: ابن العريب

  .اًش نعش وإن نع,ال حرص عىل مكي:  قال ابن شهاب:روى حممد: َّالشيخ
  .يريد وإن محل عىل نعش لعرفة وغريها ملرضه: حممد

  .اً وإن نعش نعش,ال بد أن يقف بعرفة: ابن املنذر عن ابن شهاب
ُقلت   .ٌ وهم فيام أظن, ونقله الباجي عن أشهب:ُ
 بعمرة مؤتنفة الطواف −غري حمرص العدو−حيل من فات وقوفه :  ويف غريها:وفيها
, ويكفـي هلـا تقـدم اً بـل إمجاعـاً, وال يؤتنـف هلـا إحـرام اتفاقـ ولو تقـدم حلـج قـران,والسعي

  . من احلل بحج, فإن كان أحرم من احلرم خرج للحلاً حمرمًدخوله أوال
 فأحــرص بمــرض حــل بعمــرة يطــوف اًبعمــرة فأضــاف هلــا حجــ لــو دخــل مكــي: وفيهــا

مــن رجــم وقــد رسق ضــمن مــا رسقــه : ينــاقض بقوهلــا, وهلــا ويــسعى بعــد خروجــه للحــل
ن الــــسارق ال الغاصــــب; ألن املــــستلزم إن بقــــي حكمــــه مــــع مــــستلزمه كحكــــم قطــــع ضــــام

مــــه أوال  مــــن احلــــل وإن كــــانًالــــرسقة مــــع الــــرجم, فكــــذا إحــــرام العمــــرة أوال  ًزال, كإحرا
للعمــرة مــن احلــل بإردافــه احلــج ضــمن الــسارق كالغاصــب لــزوال حكــم الــرسقة, وجيــاب 

مهــا لثبــوت مــستلزمه, ومــستلزم  وقــد ثبــت فبقــي حك,الــرجم بــأن مــستلزم حكــم الــرسقة
 وقـــد فـــات فيبطـــل فعلهـــا مـــن احلـــل لفـــوات مـــستلزمها, وال ,العمـــرة احلـــج املـــردف عليهـــا
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ه مل يرد عليه مغري بحال   .يلزم هذا يف بقاء حكم دخوله من احلل للحج; أل
يفعلهـا ال أهنـا حقيقـة, وإال لـزم قـضاؤه عمـرة لـو : معنـى حتللـه بعمـرة; أي: التونيس
  .ائهاوطئ يف أثن
ُقلت مـن فاتـه الوقـوف طـاف :  هـذا خـالف نـصها, ونـص سـامع عيـسى ابـن القاسـم:ُ

ْبـــن رشـــدا−قـــول األشـــياخ , ووســـعى ونـــوى بـــه العمـــرة  وزعمـــه بطـــالن الـــالزم, −وغـــريه ُ
 ونقلـه ابـن احلاجـب ,عـن ابـن القاسـم َّالـشيخقضاء عمـرة لـو وطـئ فيهـا حـق, قالـه : أعني

  .صواب
 يقــــال جيـــب قـــضاؤها; ألن احلــــج ملـــا فـــات عــــاد يمكـــن أن: وقـــول ابـــن عبــــد الـــسالم

بــــأن قــــضاء احلــــج : جيــــاب, وعمــــرة, خــــالف قــــول ابــــن القاســــم والزم اســــتدالل التونــــيس
مــه حــسبام تقــدم, بخــالف مفــسد عمــرة وحــج  يــستلزم قــضاءها; ألهنــا كانــت تفعــل بإحرا

كــر بعــض امل: عبــد احلــق عــن ابــن اجلهــم مفــردين, ونحــو قولــه قــول ; حتللــه بعمــرةَّالكيــة أ
بــأن العمــرة كــام انقلبــت للحــج انقلــب هلــا, : رده ابــن اجلهــم, وألن احلــج ال ينقلــب عمــرة

  . وال عمرةاًوال يعلم يف األصول حتلل حمرم بام ليس حج
إن كان أحرم مـن مكـة خـرج للحـل إن قـدر ثـم دخـل بعمـرة, فـإن مل خيـرج : اللخمي

مـن أحـرم مـن : لـكقـد قـال ما, ووطـاف وسـعى وحلـق ثـم أصـاب النـساء; فـال يشء عليـه
  .احلرم وطاف وسعى قبل الوقوف ثم أفاض ثم حل وأصاب النساء فال يشء عليه

ُقلت ـه يف حـج مجـع فيـه بـني احلـل واحلـرم رضورة وقوفـه; :ُ  استدالله هذا ال يتم; أل
  .ورشط العمرة مجعه بينهام ومل حيصل) أفاض( :لقوله

ـشأ احلـ: وقول ابن احلاجـب ٌ وهـم, ;ج أو أردفـه يف احلـرمال جيـدد إحـرامهام إال مـن أ
ــه جتــوز بــاإلحرام عــن اخلــروج للحــل بعيــد, وال ينبغــي ملنــصف فعلــه ــه ;ومحلــه عــىل أ  أل

  .تغليظ ال حيل
ـه : ابن حارث اتفقوا يف املتمتع ينشئ احلج من مكة فيمرض عـن شـهود املناسـك أ

  .خيرج للحل فيدخل بعمرة
: ك, فقـال مالـك يف املوطـأواختلف يف املكي هيـل بمكـة فيمـرض عـن شـهود املناسـ

  .هو حمرص عليه ما عىل اآلفاقي
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هــذا خطــأ يف الكتــاب واملكــي كــاملتمتع خيرجــان للحــل للــدخول بعمــرة, : ابــن نــافع
  .وكذا روى ابن القاسم فيهام

ُقلـــت  ففـــي رشط حتلــــل مـــن أحــــرم بحـــج مـــن مكــــة فأحـــرص عــــن الوقـــوف فمــــرض :ُ
ذهب مــع روايتــه ابــن القاســم, ونقــل  ملعــروف املــاً إن كــان متمتعــ:ثالثهــابخروجــه للحــل, 

اتفقوا عليـه يف املتمتـع, مـع ابـن نـافع عـن مالـك : ًاللخمي عن املذهب وابن حارث قائال
  .هذا خطأ, واملذهب األول: ًيف املوطأ قائال

مــه حلجـه عامــ  إن مل يـدخل مكــة; لروايـة ابــن :ثالثهــا آخـر, اًويف جـواز بقائــه عـىل إحرا
  .القاسم فيها مع معروف املذهب

ْبــن وهــبونقــل الــصقيل نقــل ابــن املنــذر روايــة ا نقــل ابــن , وًال جيزئــه حجــه بــه قــابال: َ
 ثـــاين نقـــل ابـــن احلاجـــب إن أراد وال جيزئـــه اًاحلاجـــب وعـــزوه ابـــن عبـــد الـــسالم هلـــا مفـــرس

وجيزئـه, امتنـع تفـسريه بـه, وكـذا عـزوه إيـاه مـع ابـن : ٌلقابل; وهم لنصها نقيـضه, وإن أراد
                إن أحــــــب مقامــــــه لقابــــــل فبــــــدا لــــــه أن حيــــــل بعمــــــرة : روى حممــــــد و,هــــــارون لروايــــــة حممــــــد

  .فله ذلك
  .وكذا لو نوى أن حيل ثم بدا له فذلك له, وعزا األول ملحمد ال لروايته: اللخمي

 ففـــي أمـــره باهلـــدي ًولـــو حـــج بـــه قـــابال: ونقـــل الـــصقيل روايـــة ابـــن نـــافع كـــابن القاســـم
َأصبغ, وقول رواية أشهب َّالشيخ نقل اًاحتياط ْ ْبن وهب مع روايتي ابن القاسم واَ َ.  

ُقلت   . وهو ظاهرها:ُ
  .إن أحب مقامه لقابل فبدا له أن حيل بعمرة جاز ذلك: وروى حممد

, وكذا لو نوى أن حيل ثم بدا له فـذلك لـه, وعـزا األول ملحمـد ال لروايتـه: اللخمي
مـرة عـىل إهاللـه األول أحب لكل من فات حجه نفوذه يف عمل الع: عىل املعروف فيهاو

  . يقطع تلبيته أوائل احلرمً مستقبالًال هيل بالعمرة إهالال
  .وإحرامه بعمرة حينئذ لغو: عن أشهب َّالشيخ
مــه مــا مل يـدخل مكــة, فــإن دخلهــا: وفيهـا حــل وال يبقــى عــىل  وإنــام لــه البقــاء عــىل إحرا

  .حلج مل حيل أجزأه, ومن بقي عليه إىل أشهر اًفحج به قابال إحرامه, فإن بقي
  .ولو دخل مكة: الصقيل عن حممد
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مـــن قـــرب مـــن مكـــة أو كـــان هبـــا اســـتحب إحاللـــه, وإن بعـــد خـــري; لتقابـــل : اللخمـــي
 اًلو حل يف أشهر احلج; ففي لغـوه وصـحته ويكـون متمتعـ, ومشقتي نفوذه وبقاء إحرامه

بنـاء عـىل  ورجحه التونـيس ,البن القاسم فيها ; ثالثةاًإن حج من عامه أو ال يكون متمتع
  .إن فعل حتلله بالطواف والسعي ليس عمرة: ما مر له

  .إن كان من فات حجه قد أفسده لزمه حتلله: اللخمي عن حممد
 .رواية َّالشيخذكره الصقيل, والباجي, و, وألن حجه به فاسد: اللخمي
ته   : وقضاءه, وتقدمت صفتهاًيوجب دم وفوا
  .ًيقضيه قابال:  مع املوطأوفيها

  كون القضاء عىل الفور قوالن, وال يسقط دم الفساد دم الفوات يف :اللخمي
  .وال دمه دمه

يــــسقط يف حــــج اإلفــــراد ال يف التمتــــع والقــــران املفــــسدين : ونقــــل ابــــن عبــــد الــــسالم
  .يسقط دم الفوت دم القران والتمتع, وفيه خالف تقدم, وٍكمتناف وال أعرفه

  .تع الفائتني; مل أجده لهروى اللخمي لزوم دم القران والتم: وقول ابن هارون
جيب القـضاء ودم الفـوت ال دم القـران ومتعـة الفائـت بخـالف : وقول ابن احلاجب

  .املفسد, وشبهت بمتعدي امليقات حيرم ثم يفوت أو يفسد
فـــوت القـــران واملتعـــة دمهـــام ال دمـــي إفـــسادمها, كإســـقاط فـــوت  حاصـــله إســـقاط دم

: بـن هـارون بمتعـدي امليقـات يمـوت, قـالتقريـره ا, واحلج دم تعـدي ميقاتـه ال دم فـساده
لــــزوال موجبــــه; إذ ال جيــــب إال عــــىل مــــن أراد مكــــة, فــــإذا قطعــــه املــــوت صــــار كمــــن قــــصد 

ه لو فاته وبلغ مكة مل يسقط عنه دم تعدي امليقات;ٌ دوهنا; وهماًموضع ه يدل عىل أ ,  أل
  . وللتونيس عن أشهب ثبوته,املنصوص فيها ويف غريها البن القاسم سقوطهو

إن كان مع حمـرص املـرض هـدي حبـسه حللـه إال أن خيـاف عليـه لطـول مرضـه : وفيها
ويف جواز تعجيل دم الفوت والفـساد قبـل القـضاء , عن دم الفوت  وال جيزئه,فليبعث به

, ,ومنعــه  طلــب تعجيلــه يف الفائتــة واملفــسدة :رابعهــا, و ال جيــزئ:ثالثهــا فــإن عجلــه أجــزأ
ه جرب هلام: ًائال ونقل التونيس ق,لروايات اللخمي عزا الثالـث الـصقيل ألشـهب ومل , وأل

َصبغَوالباجي إال أل َّالشيخيعزه  ْ.  
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ال يقــــدم دم الفــــوات ولــــو خــــاف املــــوت, ولــــو نحــــره يف عمــــرة قبــــل قــــضائه : وفيهــــا
ه لو مات أهدي عنـه,أجزأه, وخففه مالك ثم استثقله   ولـو مل جيزئـه, وأرى أن جيزئ; أل

  .ما أهدي عنه بعد موته
ـه هيـدى عـن امليـت: د احلقعب  وإن مل يـوص بـه; كقولـه يف وجـوب ,الزم استدالله أ

  .دم املتعة بموته بعد رمي مجرة العقبة
ُشيوخوقال بعض  ال جيب دم الفوت بموته قبل القضاء إال أن يويص به, كقول : ناُ

  .يف دم املتعة املذكور, واملذهب لغو اشرتاط اإلحالل باملرض َسحنون
 إن حــبس بظلــم ال :ثالثهـاالـسلطان بتهمــة دم كالعـدو أو كــاملرض, ويف كـون حــبس 

ويف حـــبس الـــدين وســـامع ابـــن القاســـم معهـــا , بـــشري عـــن بعـــض املتـــأخرين فيـــه بحـــق البـــن
به: ًوالصقيل قائال   .لو قاله قائل مل أعبه, ثم جزم بصوا

َّن القصاراب   .إن حبس بحق فكاملرض وإال فال نص, وحيتمل األمرين: ُ
ُقلت   .اً أصولياًا وسامع ابن القاسم نص فقهي إال أن يريد نص قوهل:ُ

ْبن رشدا   . وال سبب كان كالعدو, بغري هتمةًلو حبس ظلام: ُ
, ويف عـــزو ابـــن عبـــد الـــسالم الثالـــث لـــه نظـــر; ألن حمـــل اخلـــالف فـــيمن حـــبس بتهمـــة

ْبن رشدقول او   .يف غريه ُ
ذن لــه أو عتــق قــوال يف وجــوب قــضائه إن أ, وولــرب العبــد املحــرم دون إذنــه حتليلــه

  .وأشهب َسحنون واللخمي مع ,ابن القاسم
ويف ســــقوط نــــذره املــــضمون يــــرده فــــال يلزمــــه إن عتــــق قــــوال مالــــك واللخمــــي مـــــع 

  .أشهب
  .إن أذن له يف القضاء قىض وصام, إال أن هيدي عنه ربه أو يطعم: وفيها
  .اًال أعرف يف هذا إطعام: حييى

لــــه كعمــــده التحلــــل فيلزمــــه ربــــه مــــن إحالعلــــم العبــــد بــــتمكن : الــــصقيل وابــــن حمــــرز
  .الفدية

لـــو صــاد أو وطـــئ وقـــت إحاللــه ربـــه ثـــم عتـــق; : زاد عبــد احلـــق عـــن بعــض القـــرويني
  .لزمه من اجلزاء ما يلزم من فعله يف حال إحرامه
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  .وعليه دم الفوت: َّالشيخ
ال ينـسك وال هيـدي عـام لزمـه يف ذلـك إال بـإذن ربـه, فـإن أبـى فـال : حممد عن أشهب

  .عه الصوم إال أن يرضهيمن
  .وله منعه بعد إذنه مامل حيرم: التونيس
ــت حــر اليــوم مــن : غــري بــني الــصواب; لزومــه كلــزوم قولــه:  قــول مالــك:اللخمــي أ

  .هذا العمل, ولو أحرم بإذنه فال رد له كتطوع الزوجة
 إن بيـع مـن حمـرم أو قـرب إحاللـه; :ثالثهـايف جـواز بيعـه, , ويقىض هلـام بـذلك: وفيها

  .واللخمي َسحنونا ولهل
زعـم ابـن بـشري , وليس ملبتاعه حتليله وله رده به إن جهله ما مل يقرب إحالله: وفيها

إال أن : بزيـــادة َســـحنوناالتفـــاق عـــىل بيعـــه قـــرب إحاللـــه, ونحـــوه نقـــل ابـــن حـــارث قـــول 
  .جه يومانيكون بقي من ح
  .اللخمي دوهنا خالف نقله

يـــة وفـــوت حـــج يف مالـــه إن أذن ربـــه وإال مـــا لـــزم مـــن أذن لـــه مـــن جـــزاء أو فد: وفيهـــا
ال يمنعــه إن كــان ســببه خطــأ أو رضورة, وإال ففــي منعــه قــوالن هلــا والبــن حبيــب , وصــام

ُاملاجشونعن ابن  َّالشيخمع ابن حارث, و ْبن وهبوا ِ َ.  
َأصبغعن  َّالشيخ; ففي لزوم اإلذن يف قضائه نقال اًولو أفسد حجه عمد ْ  وحممد مع َ

عـــىل الفـــور ال يمنعـــه, وعـــىل الرتاخـــي يـــستحب : ا اللخمـــي, بـــل قـــال ومل يـــذكرمه,أشـــهب
  .طوعه ربه سنتني

إن فاته مل يمنعه أن يتحلل بعمرة إن قرب من مكـة, وإن بعـد فلـه : حممد عن أشهب
  .إبقاؤه عىل إحرامه لقابل وال إذن يف حتلله

طـوع إال ال ختـرج يف الت: وللزوج حتليل امرأته من إحرام التطوع; لرواية ابن حبيب
  .بإذنه

يف لزومهـــا قـــضاء , وإن أبـــت التحلـــل فلـــه مبارشهتـــا واإلثـــم عليهـــا دونـــه: ابـــن شـــاس
  .مع أشهب َسحنونالتطوع ومعني النذر إن حللها نقال اللخمي عن ابن القاسم, و

  .ليس هلا عليه نفقة يف خروجها لفرض احلج: وروى ابن حبيب
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  .وجية كاملريضةنفقة الز يريد نفقة احلج ال: عبد احلق والصقيل
منعها من فرضها إذا تعني, فيتعني باستطاعتها عـىل الفـور, وعـىل  ليس له: ابن بشري

             الرتاخــــي تـــــردد املتـــــأخرون يف متكينــــه مـــــن منعهـــــا ونزلـــــوا عليــــه قـــــضاء رمـــــضان والـــــصالة 
  .وقتها أول

لــــيس لــــه منعهــــا عــــىل األصــــح كالــــصالة أول الوقــــت وقــــضاء : وقــــول ابــــن احلاجــــب
  . يقتيض االتفاق عليهام خالف نقل ابن بشري, وهو األصح;نرمضا

إن حللهـا مـن فـرض أحرمـت بـه دون إذنـه, ثـم أذن هلـا يف عامـه :  البن القاسموفيها
 بواجب, بخالف قـضاء اً ألهنا قضت واجب;فحجت; أرجو أن جيزئها لفرضها وقضائها

ـه   . يف واجـباًأدخـل تطوعـالعبد بعد عتقه ينوي به الفرض وقضاء ما حللـه منـه ربـه; أل
 البـن القاسـم فيهـا دليـل محلهـا اًال يصح إحالهلا; خالفـ: َسحنونفجعل ابن حارث قول 

  .وحتليله هلا باطل, هذا قول أشهب: يف قول حممد َّالشيخعىل ظاهرها, ونحوه قول 
  .إحالله هلا باطل األمر عىل قول حممد: وقول عبد احلق يف التهذيب
ألهنـــــا أحرمـــــت قبـــــل أشـــــهر احلـــــج أو :  مـــــن القـــــروينيويف النكـــــت عـــــن غـــــري واحـــــد

ْبن رشدامليقات, وقاله ا   ., وابن حمرز, والتونيسُ
ه جيزئها ال عن حتليلها: عبد احلق   .وقيل إنام أجاب عن قضائها ما كانت فيه; أ

ُقلت   . القضاء ملزوم للتحليل:ُ
ه باطل, فإن أفسده عليها متادت عليه ولزمه نفقـ: ابن بشري ة حـج قـضائها, األكثر أ

ــه حللهــا; أي, و هلــااًفجعلــه بعــض املتــأخرين تفــسري  بــذلك, ولــو ًيف ظنهــا جهــال: معنــى أ
  .حاكمته ما لزمها حتليله

  .فصار يف حتليلها قوالن: الصقيل
إن أحرمت بفرض قبـل امليقـات أو منـه ببعـد عـن وقـت احلـج وهـو حـالل : اللخمي
 ,قبل امليقات فله حتليلها عىل املـشهورإن أحرمت : شاذ قول ابن احلاجب, وفله إحالهلا

  .ال أعرفه إال من إطالق بعض الروايات
  .ملن تركت مهرها لزوجها إلذنه يف فرض حجها أخذه: وسمع عيسى ابن القاسم

ْبــن رشــدا ــه لــيس لــه منعهــا مفــرسة : زيــادة الــدمياطي عــن ابــن القاســم: ُ إن مل تعلــم أ
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  .هذا السامع
ُقلــت ويف املنتخبــة روايــة الــدمياطي عــن ابــن القاســم بعــد أن  كــذا قالــه يف التهــذيب, :ُ

  .قال عن مالك مثل سامع عيسى
  .قول ابن القاسم أحب إيل: قال حييى بن عمر

  .اً ال خالفاًحيتمل كونه وفاق: الصقيل
ملستحق الـدين منـع املحـرم املـورس اخلـروج وجيـب أداؤه ويمتنـع حتللـه, : ابن شاس
  .مل يمنع اخلروج دينه ً أو مؤجالاًفإن كان معرس

ُقلت لرب الدين منعه من بعيـد الـسفر الـذي حيـل :  إن كان إيابه قبل حلوله; لقوهلا:ُ
 .فيه دينه

  ]باب دماء اإلحرام[
  .أو متتع أو قران أو نقص أو فساد أو فوت هدي ما كان لصيد :ودماء اإلحرام
  .جيب يف احلج يف نحو أربعني خصلة: الطرطويش

ُقلت مل جتاوز الثالثـني, وإن أراد بالـشخص فهـي إىل األلـف أقـرب;  إن أراد بالنوع :ُ
  .إلمكان بلوغه بإجياد الصيد

 وهــو أوجــز ,هــو مــا كــان إللقـاء تفــث أو رفاهيــة يمنعهــا املحــرم:  ابــن شــاس:ونـسك
  .)1(أو رفاهية من املحظور املنجرب: من قول ابن احلاجب

                                     
: يف قولــهَّالــشيخ  وعبــارة , مــع الطرطــويش ففيــه إمجــال يف الــرد عليــه:َّالــشيختأمــل بحــث : َّالرصــاع قــال )1(

 ولـــو عـــرب بقولنـــا دمـــاء اإلحـــرام , قولـــه دمـــاء احلـــجأحـــسن مـــن عبـــارة ابـــن احلاجـــب يف) دمـــاء اإلحـــرام(
 رد عــىل ابــن هــارون بــام حاصــل :َّالــشيخ ثــم إن ,لكــان أســلم مــن االعــرتاض عليهــا بــاجلمع يف املحــدود

; ابــن هــارون زعــم أن تعريــف اهلــدي يف كــالم ابــن احلاجــب يغنــي عــن تعريــف النــسكَّالــشيخ معنــاه أن 
 فــإن مــن ,ا متــضادان فتعريــف أحــدمها تعريــف لآلخــر اهلــدي والنــسك نوعــان حتــت دم احلــج ومهــألن

ه املنقسم بمتساويني فقد عرف املفرد بأ   .ه العدد الذي ال ينقسم بمتساوينيعرف الزوج بأ
 خاصــة اآلخــر ال بــد أن تكــون مــساوية لنقــيض ; ألن يــرد بــأن ذلــك إنــام هــو يف احلقــائق العقليــة:َّالــشيخ قــال

  .ام فيهام وإال ملا انحرص جنسه,خاصية األول
ا جعلية فيجوز أن تكون خاصية اآلخر مساوية أو أخص ثم بني األخـصية ; ألهنوأما احلقائق الرشعية فال
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عني املنحـــــرص تعريـــــف األول يغنـــــي; ألن تعريـــــف أحـــــد النـــــو: وقـــــول ابـــــن هـــــارون
ـه العـدد املنقـسم بمتـساويني; فإنـه تعريـف  جنسهام فيهام يعرف اآلخـر كتعريـف الـزوج بأ
ــــه العــــدد الــــذي ال ينقــــسم بمتــــساويني; يــــرد بــــأن ذلــــك يف احلقــــائق العقليــــة; ألن  للفــــرد بأ
خاصــية اآلخــر ال بــد أن تكــون مــساوية لنقــيض خاصــية األول, وإال ملــا انحــرص جنــسهام 

مـساوية لنقـيض  ٌعية; ألهنا جعلية جيـوز كـون خاصـية اآلخـر البـد أن تكـونفيهام, ال الرش
اآلخـــر أو أخـــص, وقـــرص املـــشرتك بيـــنهام علـــيهام كانحـــصار جـــنس أداء الـــصالة  خاصـــية

الرباعيــة يف متــام وقــرص مــع كــون خاصــية الــتامم عــدم نقــصها عــن أربــع, وخاصــية القــرص 
ه نقيض شطرها وهو أخص من نقيض ه أخص مـن نقـصها أخص من نقيضها; أل ها, أل

نقيـضها;  بـل خاصـية الـتامم عـدم نقـص شـطرها, فخاصـية القـرص غـري: عن أربع, ال يقـال
ــه لــو كــان كــذلك لــصح الــتامم بــثالث رضورة اســتلزام وجــود اخلاصــة مــا هــي لــه وهــو  أل

 =                                     
ا جنس لصالة الرباعية بتامم وقرص مع أن خاصية التامم عدم النقص عـن أربـع ; ألهنيف صورة الصالة

 خاصــية ; ألنخــصوخاصــية القــرص لــيس هــو النقــيض املــساوي خلاصــية األول بــل خاصــية القــرص أ
ـــه ; وهـــو أخـــص مـــن نقـــصها,القـــرص لـــيس هـــو نقـــص الـــصالة عـــن أربـــع بـــل نقـــصها بـــنقص شـــطرها  أل

أخص من نقصها عن أربـع فـصح مـن ذلـك أن أحـد نـوعي اجلـنس يف الـرشع يـصح أن تكـون خاصـيته 
  .ثبوت أمر وخاصية النوع اآلخر ليست مساوية لنقيض اآلخر بل خاصية اآلخر أخص

وحاصـله أن يقـال خاصـيته الـتامم لـيس كـام ذكـرتم  ه عرب عنه بال يقـال; ألورد سؤاال خفيفا أ:َّالشيخثم إن 
 وإذا فرعنـا عليـه فخاصـية القـرص هـي عـني نقـيض ,وهو عدم نقصها عـن أربـع بـل عـدم نقـص شـطرها

;  ثم قال يف اجلواب ال يصح القول بـذلك,ذلك فال يصح ما أرشتم إليه يف خاصية القرص أهنا أخص
ـــ و كـــان كـــذلك لـــصح الـــتامم بـــثالث والتـــايل باطـــل إمجاعـــا بيـــان املالزمـــة رضورة اســـتلزام وجـــود ه لـــأل

اخلاصــة ملــا هــي لــه قطعــا وهــو جــيل ثــم قــال ومــن ثــم صــح رصف النــسك للهــدي وامتنــع رصف أحــد 
 وأن األمور الرشعية ال جتري عـىل األمـور :ابن هارونَّالشيخ  وهذا من متام الرد عىل ,النوعني لآلخر

ا ًقليــة فكــام أن أحــد الــضدين رشعــا إذا عــرف ال يلــزم منــه االســتغناء عــن تعريــف ضــده اآلخــر رشعــالع
بــام قــرره مــن جــواز أن الــرشع جيــوز أن يعــرف الــضد اآلخــر بــأخص مــن نقــيض ضــده ال بنقــيض ضــده 
كــذلك جيــوز يف الــرشع أن أحــد الــضدين أو النــوعني يــرصف للــضد اآلخــر رشعــا وينــوب عنــه ويقــوم 

يتــأتى ذلــك عقــال يف أحــد النــوعني عــن اآلخــر كــام ال يتــأتى أن يكــون تعريــف أحــد النــوعني  وال ,مقامـه
ُشيوخ إال بنقيض ما عـرف بـه اآلخـر ووجـدت هـذا األخـري مكتوبـا لـبعض الـ  ; ألنوهـذا ال حتتـاج إليـهُ

  .الفرق بني األمور اجلعلية والعقلية رضوري واهللا سبحانه املوفق
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; ومن ثم صـح رصف النـسك للهـدي وامتنـع رصف أحـد النـوعني العقليـني اًباطل إمجاع
  .يف اجلنس والسن والعيب كاألضحية كالمها, ولآلخر

جيب بالتقليد واإلشـعار إن سـيق لوصـم يف حـج أو عمـرة مـا يقلـد ويـشعر : اللخمي
فـــإن فلـــس أو مــات مل يأخـــذه غــريم وال وارث, وكـــذا التطـــوع . وإن مل تــسق َّلنيـــةوالغــنم با

  .والنذر عىل املعروف
  .ه عن قراهنا أجزأها يف عمرة ثم قرنت فنحرتاًلو ساقته امرأة تطوع: وعىل قوهلا

 يف عمرتــه يف أشــهر احلــج فــأخره لتمتعــه أجــزأه لــه ال يتعــني اًمــن ســاق هــدي: وقوهلــا
  .سالمته حني تقليده وإشعاره وعيبه بعدمها لغو املعترب, وهبام

  .القياس حدوثه كموته: الصقيل وعبد احلق عن األهبري
  .حدوثه كموته: اللخمي عنه

  .حني ذبحهقيل املعترب سالمته : ابن بشري
ُقلت  أجزأ عىل اآلخر ال األولني والعكس جيـري عـىل ً وذبحه سلياماً فلو قلده معيب:ُ

  .األول ال األخريين
 فنحــــره فوجــــده أعجــــف أجــــزأ إن كانــــت اإن قلــــده ســــمينً: عــــن ابــــن حبيــــب َّالــــشيخ

مسافته حيـدث فيهـا عجفـه, وإال مل جيزئـه يف الواجـب, وعكـسه ال جيزئـه إن كانـت مـسافته 
ُاملاجشونمن فيها, وإال فأحب بدله, وقاله ابن قد يس ِ.  

وإذا مل جيــــز لعيبــــه أو عطــــب قبــــل وصــــوله بحيــــث ال ينفــــذ; فاملنــــصوص ال يــــرد وال 
  .خرج اللخمي جواز رده وبيعه عىل عدم وجوبه بالتقليد واإلشعار, ويباع

ملــن اســتحق : قــول أيب مــصعب, وإن عطــب قبــل حملــه جــاز بيعــه: وقــول عبــد امللــك
 جيــب بدلــه يف الفــرض والنفــل: عــىل املنــصوص, وقــه عــن واجــب رد عتــق باقيــهبعــض معت

َأصـبغيف التطـوع والنـذر املعـني نقـال الـصقيل عـن حممـد مـع , ووالنذر املـضمون ْ  َّالـشيخ, وَ
  .معها

ُقلت   . هو ظاهر نقل النوادر عن ابن القاسم ورواية أشهب:ُ
كون ما ال جيـب بدلـه كـذلك , ويف اًوأرش ما منع اإلجزاء فيام جيب بدله يرجع ملك

وإن : الثـــاين.  إن نـــذر ثمنـــه وجـــب:ثالثهـــاأو جعلـــه يف هـــدي إن بلغـــه وصـــدقته إن قـــرص, 
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تطــوع بــه اســتحب, للــشيخ عــن روايــة أشــهب مــع أحــد قــويل ابــن القاســم, وهلــا, وللخمــي 
  .عن املذهب
الـصقيل األول ألشـهب مــع ابـن القاسـم يف املجـالس كعيــب عتـق التطـوع وهلــا  وعـزا

 قوهلـــا فـــرق الـــصقيل وبعـــض القـــرويني وابـــن شـــاس بـــأن القـــصد يف اهلـــدي التقـــرب وعـــىل
ولو أهدى ما ملكـه قبـل إرادة اهلـدي واشـرتى : بثمنه للفقراء ويف العتق عني العبد, قالوا

  .العبد للعتق انعكس حكاممها
وأرش مــــــا ال يمنــــــع اإلجــــــزاء فــــــيام جيــــــب بدلــــــه يف وجــــــوب جعلــــــه يف هــــــدي إن بلــــــغ 

فـــيام ال , واســـتحبابه قـــوالن, لظاهرهـــا, ونقـــل اللخمـــي عـــن املـــذهبوصـــدقته إن قـــرص و
  .جيب بدله فيها جيعله يف هدي إن بلغه وإال تصدق به

  .إن نذر ثمنه وجب ذلك وإن تطوع به استحب: اللخمي
  .إن جنى عليه بعد تقليده وإشعاره أجزأه, وأرش جنايته كأرش عيبه: وفيها

غـــرم اجلـــاين قيمـــة هـــدي ســـليم; ألن تعديـــه عـــىل قـــول األهبـــري ال جيزئـــه وي: اللخمـــي
تـــه حمرمـــة كرهـــ  مـــا اســـتحق كـــام مـــات اًأوجبـــه عليـــه كغـــرم حـــالق رأس حمـــرم وواطـــئ امرأ

  .وجيعل ثمن ما جيب بدله فيه وغريه
. إن كـان نــذر ثمنـه أمـر بالوفــاء بـه, وإن تطـوع بــه اسـتحب لـه إمــضاؤه: قـال اللخمـي

  .روى حممد أمر مالك بجعله يف هدي آخر: الصقيل
  إن استحق ما أهداه معتمر يف أشهر احلج ملتعته أعليه بدله?: وفيها
 علمــه بعــد اًنعــم جيعــل ثمنــه يف هــدي, كقــول مالــك يف عيــب هــدي بدنــة تطوعــ: قــال

  .يف اختصارها أبو سعيد إهيام, وتقليدها وإشعارها فجعله يف هدي شاة
ه لربــــه يف آخــــر, والقيــــاس رجوعــــ إن اســــتحق هــــدي التطــــوع جعــــل ثمنــــه: التونــــيس

  .كاهلبة واملعتق يستحقان
  :وتقليد هدي البدن والبقر سنة

  ., أحبها من نبات األرضًتفتل فتال: روى حممد
فتلتهـا « :صوبه اللخمي; حلديث عائشة, واجعلها مما شئت: عن ابن حبيب َّالشيخ
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  .منعها ابن القاسم من األوتار, و)1(»من عهن
ُقلت   . فكذا الشعر:ُ
  .علني أحب إيل من نعلروى حممد بن: َّالشيخ

  .شاء  أو ضن هبا قلد بامًمن مل جيد نعاال: ابن حبيب
  .ٍولو أذن مزادة: قال ابن عمر

قـــــوال  يف منعــــه يف الغـــــنم, و ال أعرفـــــه,يكـــــره تقليــــد النعـــــال: وقــــول ابـــــن شــــاس قيـــــل
  .املشهور واللخمي مع ابن حبيب

  ]باب إشعار اإلبل بسنامها[
  :)2(اًوإشعار اإلبل بسنامها شق يسيل دم

  .حممد ووجهها للقبلة, وبسم اهللا واهللا أكرب: ًروى أشهب قائال: َّالشيخ
  ]باب الطول والعرض يف اإلبل واحليوان[

ْبـــن رشـــدعـــن روايـــة حممـــد مـــع ا َّالـــشيخنقـــال  ً أو طـــوالاًويف كونـــه عرضـــ            عنهـــا وعـــن  ُ
  .ابن حبيب

 ولـــو كـــان مـــع , دمـــه مـــن جهـــة مقدمـــه جلهـــة عجـــزه لينتـــرشًاإلشـــعار طـــوال: البـــاجي
  .اًعرض البعري كان يسري

يف , وبكونــه بعــرض الــسنام فقــط مــن العنــق للــذنب) اًعرضــ( :وفــرس الــصقيل قوهلــا
  .ًيف األرس طوال: كتاب ابن حبيب

                                     
 يف, 957/ 2: ومـسلم, )1618(رقـم  ,الغـنم تقليـد احلج باب كتاب يف, 610/ 2: البخاري  أخرجه)1(

 تقليـــده واســـتحباب بنفـــسه الـــذهاب يريـــد ال ملـــن احلـــرم إىل اهلـــدي بعـــث اســـتحباب احلـــج بـــاب كتـــاب
  .)1321(رقم  القالئد, وفتل

  .ه ظاهرمعنا: َّالرصاع قال )2(
خــر كــام جــرت عادتــه إذا كــان يف  يظهــر لــو قــال شــق يــسيل دمــا عرضــا عــىل رأي وطــوال عــىل آ:)فــإن قلــت(

  .اخلالف هل يكون عرضا أو طوال بعد وقد ذكر , وذكر ذلك يف اجلمعة وغريها,األصل خالف
ُقلت(   . يظهر أن ذلك أجري عىل طريقه وعادته واهللا أعلم بقصده واهللا املوفق للصواب:)ُ
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  .ًطوال: ابن حبيب, واًعرض:  قال مالك:اللخمي
ُقلت   . فرس الطول إال بضد العرض, والعرض إال بضد الطولاً مل أجد لغوي:ُ
أطــول : قيــل, وًالطــول البعــد املفــروض أوال: ل البيــضاوي يف خمتــرصه الكالمــيوقــا

االمتــدادين املتقــاطعني يف الــسطح واألخــذ مـــن رأس اإلنــسان لقدمــه, ومــن ظهـــر ذوات 
, واالمتـــداد األقـــرص واألخـــذ مـــن يمـــني اًاملفـــروض ثانيـــ: العـــرض هـــو, واألربـــع ألســـفلها

ل والعــــــرض كميتــــــان مأخوذتــــــان مــــــع اإلنــــــسان ليــــــساره ورأس احليــــــوان لذنبــــــه, والطــــــو
  .إضافتني

ُقلـــت  وهـــو الطـــول عنـــد ابـــن , لعـــل العـــرض عنـــد مالـــك يف الـــنعم كنقـــل البيـــضاوي:ُ
  .)1(حبيب كام مر فيتفقان

ــرس,  مــن أو األ ــرس, و:ثالثهــاويف أولويتــه يف الــشق األ  مهــا :رابعهــا إنــام الــسنة يف األ
بــسوط, وســامع ابــن القاســم مــع  ونقلــه, وروايــة امل)2(ســواء للخمــي; حلــديث ابــن عبــاس

ْبن رشدا  ونقلـه سـند عـن حممـد ال أعرفـه; , ونقل املـازري عـن املـشهور, وأيب عمـر,عنها ُ
  .بل روايته الثالث غري خمالف له
             مـــــن أي الـــــشقني : يف إشـــــعار ابـــــن عمـــــر مـــــن الـــــشقني; أي: ويف أخـــــذه لـــــه مـــــن قولـــــه

  .أمكنه نظر
ْبــن رشــدا  عمــر خــالف مــا يف ســامع ابــن القاســم للعتبــي عــن تفــسري حممــد فعــل ابــن: ُ

ـه كـان يـشعر بدنـه بيـده مـن الـشقني معـ َسحنون  اًعن ابن القاسم عـن نـافع عـن ابـن عمـر أ
  .; إنام كان يفعله ليذللهااًإذا كانت صعاب

من: وقول عياض ه يف األ  ومل حيـك غـريه; يـدل ,مجهور العلامء وأئمة الفتوى عىل أ
ــه املــذهب عنــده  ــرس, وولــيس كــذلكعــىل أ بأهنــا توجــه للقبلــة : وجــه البــاجي كونــه يف األ

ـرس ْبـن رشـدا, ووهو كذلك فال يليه منهـا إال األ يـشعر  ًبـأن الـسنة كـون املـشعر مـستقبال: ُ
                                     

رهــــا ألســــفلها وتفــــسري حــــصل مــــن ذلــــك أن تفــــسري الطــــول يف اإلبــــل واحليــــوان مــــن ظه: َّالرصــــاع قــــال )1(
 وتأمــل كيــف يقــع االتفــاق بــني مالــك وابــن حبيــب بــام ذكــر واهللا ســبحانه ,عرضــها مــن رأســها لــذنبها

  .أعلم وبه التوفيق
  ).1243( رقم ,اإلحرام عند وإشعاره اهلدي تقليد احلج  باب كتاب من, 2/912 :مسلم  أخرجه)2(
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مـــن إال أن  ـــرس, وال يكـــون يف األ بيمينـــه وخطامهـــا بـــشامله, فـــإذا كـــان كـــذلك وقـــع يف األ
  . غريهيستدبر القبلة أو يشعر بشامله أو يمسك له

ُقلـــت يف , و إنـــام يـــصح مـــا قـــاال إن أراد بتوجيههـــا للقبلـــة كالـــذبح ال ورأســـها للقبلـــة:ُ
 إن كـــان هلـــا أســـنمة البـــن :ثالثهـــايف البقـــر, , وإشـــعار إبـــل ال ســـنام هلـــا قوهلـــا, وروايـــة حممـــد
  .حبيب, وهلا ولرواية حممد, وال يشعر الغنم

  .األفضل أن يليها الرجل بنفسه: الباجي
ُقلـــــت ســـــمع ابـــــن القاســـــم, أرى قـــــول ابـــــن , و وابـــــن عمـــــرغهـــــام رســـــول اهللا  لفعل:ُ
تقلـــد املـــرأة وتـــشعر; خطـــأ, ال يفعلهـــام إال مـــن ينحـــر, وال أرى أن تفعلهـــام وهـــي : شـــهاب

  . يفعلهام, ولو اضطرت ألمر جاريتها بذلك أجزأهاًجتد رجال
 إجازتـــه فعـــل اجلاريـــة دليـــل أن كراهتـــه خـــوف إظهارهـــا مـــا جيـــب ســـرته ال: البـــاجي

وثة   .األ
ُقلـــت وثـــة, ومـــسألة اجلاريـــة: قولـــه يف الروايـــة :ُ ـــه لأل بعـــد  إال مـــن ينحـــر; يـــدل عـــىل أ

وبــدل ) الــذبح(, )النحــر( رواهــا فــذكر بــدل اً وكــذا النحــر, إال أن حممــداًالوقــوع اضــطرار
  ).فذلك هلا(, )أجزأها(

ْبن رشد واعياض يف , ويستحب لـسائقه فعلهـام مـن ميقاتـه ولباعثـه مـن حيـث بعثـه: ُ
مـــه للجحفـــة نقـــال البـــاجي ســـامع ابـــن القاســـم مـــع  هـــة فعلهـــام بـــذي احلليفـــة مـــؤخر إحرا كرا

  .ال بأس به, وفعلهام بمكان واحد أحب إيل: رواية حممد ورواية داود بن سعيد
روى إســامعيل خــصوص , وثــم جيلــل البــدن إن أحــب ولــيس بواجــب: وروى حممــد

  .بالتجليل اإلبل
, اللــه يف الــثمن ليكــون األفــضل أوىلدون زيــادة جألهنــا أفــضل اهلــدي واأل: البــاجي
ــامط واحللــل يكــسو هبــا الكعبــة, فلــام : ويف املوطــأ كــان ابــن عمــر جيلــل بدنــه القبــاطي, واأل

كــسيت هــذه الكــسوة كــان يتــصدق هبــا وال يــشق جالهلــا وال جيللهــا حتــى يغــدو مــن منــى 
  .لعرفات

 خفيــف, والبيــاض أحــب ال جتلــل بــاملخلق, وغــريه مــن األلــوان: روى حممــد َّالــشيخ
  .شق اجلالل أحب إيل إن قل ثمنه كدرمهني ونحومها ليثبت ال املرتفعات, وإيل
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ه كان جيلل الرفيع وكـان : وروى أشهب ما علمت من ترك شقها غري ابن عمر; أل
  .ال جيلل حتى يغدو من منى

 مـن ًويف غري رواية أشهب كان جيلل بذي احلليفة, فإذا مشى ليلة نزعهـا, فـإذا قـرب
  . وينزعها حني النحر,احلرم جللها, فإذا خرج إىل منى جللها

 ينـــــزع اجلـــــالل لـــــئال خيرقـــــه الـــــشوك ويـــــرتك:  قـــــال مالـــــك يف املوطـــــأ:اللخمـــــيوقـــــول 
  . ألهنا مجال; مل أجده;القباطي

التقليد واإلشـعار عـىل ركـوع اإلحـرام وعكـسه نقـال اللخمـي عنهـا وعـن  ويف تقديم
  .ابن عباس بذلكرواية املبسوط وصوهبا حلديث 

ُقلت   . سامع ابن القاسم مثلها:ُ
ْبــن رشــدا ــه قبلـــه أمكــن وتقــديمهام عـــىل : ُ االختيـــار تقــديم التقليــد قبـــل اإلشــعار; أل

املعــروف جــواز , و مــن ذلــك فــال حــرجاًاإلحــرام لــئال يــشتغل هبــام بعــده, فــإن عكــس شــيئ
  . منهاًأكل من وجب عليه دم لوصم حج أو عمرة مطلق

ألـزم اللخمـي عليــه دم غـريه وتبعــه ابـن بــشري , والفــساد يأكــل مـن دموقيـل ال : حممـد
  .وعياض

ـــه ال : ابـــن عبـــد الـــسالم خـــرج بعـــضهم عليـــه غـــريه وهـــو الزم, وظـــاهر قـــول قائلـــه أ
يتعـــدى لغـــريه, ومثـــل هـــذا ال يـــصح التخـــريج عليـــه, بـــل صـــحة اإللـــزام تـــدل عـــىل بطـــالن 

  .القول لبطالن الزمه
ُقلت شـياخ يف سـياق التخـريج ال يف سـياق اإلبطـال, ولـيس  إنام ذكره اللخمـي واأل:ُ

مثــل هــذا ال ( :قولــه. ال يتعــدى إىل غــريه ســلمناه: يف قــول حممــد مــا يــدل عــىل أن قائلــه قــال
إن أراد يف بعض املـذاهب األصـولية فمـسلم وال يـرض ) إىل آخره... يصح التخريج عليه

ـــــه قائـــــل باملـــــذهب اآلخـــــر, وإن أرا  فباطـــــل; ألن يف اًد اتفاقـــــذلـــــك القائـــــل بـــــالتخريج; أل
املسألة قولني مها املشهوران للقايض والشافعي ومالك يف احلكم بتكفرينـا يف الـصفات, 

ْبــــن رشــــدفإنــــه قــــال بــــذلك مــــع تــــرصحيه بــــالرباءة مــــن الكفــــر, ونحــــوه ختــــريج ا واللخمــــي  ُ
  .وغريمها منصوص قويل مسألتني متناقضتني يف كلتيهام

 ال أعرفـه ;نقـل ابـن احلاجـب منعـه, وبـل حملـهويأكل من اجلـزاء والنـسك إن عطـب ق
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  .يف منعه منه يف حمله وكراهته املشهور, ولغري ابن العريب
 فـــال يشء عليـــه, مـــع اللخمـــي ًإن كـــان جـــاهال: ونقـــل البـــاجي روايـــة داود بـــن ســـعيد

 بعيــد ملــساواة اجلهــل العمــد يف اً ثالثــًروايــة ابــن نــافع, وجعــل ابــن هــارون روايــة داود قــوال
  .ل الغرياحلج وما

, ومن نذر املساكني املضمون قبـل اًويأكل من نذر اهلدي املضمون مطلق: اللخمي
  . وتطوعهاال بعد, وعكسه نذر اهلدي معينً

من أكـل :  بقول حممداً أو الهتامه عىل عطبه قوال اللخمي حمتجاًويف كون املنع تعبد
ـه صـا ,  والقـايض,اًر تطوعـمن بدل جزاء ضل قبل حمله ثم وجده نحـره وأبـدل الثـاين; أل

ــو ــ اً متطوعــايمنــع مــن نــذر املــساكني معينً , ثــم قــال, قــال مالــك اً هلــم مطلقــاًوالتطــوع منوي
  .استحب تركه: ال يأكل من نذر املساكني, ومرة: مرة

 األول إال :رابعهــا, و بعــد ال قبــل:ثالثهــالعلامئنــا يف األكــل مــن اهلــدي, : ابــن العــريب
ـــض, و الفـــساددم إال: خامـــسها, واجلـــزاء ونحـــوه  لروايـــة ابـــن نـــافع واألخـــري اًعـــزا األول أ

ه تغليظ عقوبة فإباحة أكله ضده   .ملحمد, وفرق له بأ
نحــره وألقــى قالئــده يف دمــه ورمــى عنــده  مــن عطــب هــدي تطوعــه قبــل حملــه: وفيهــا

 منـه فعليـه اً يأكـل منـه أو أخـذ شـيئاًجله وخطامه وتركـه للنـاس, فـإن أكـل منـه أو أمـر فقـري
  .بدله
, إن أعطـــى جـــالل بدنتـــه الواجبـــة بعـــض ولـــده فـــال يشء عليـــه: عـــن أشـــهب َّلـــشيخا

  .اجلل واخلطام كاللحم: قال ابن القاسمو
 أو إن قـــرص عـــن ثمـــن هـــدي قـــوال اًومـــن بـــاع جـــالل هديـــه; ففـــي صـــدقة ثمنـــه مطلقـــ

ُشيوخ   . ألن اجلالل للمساكني;عبد احلق, وصوب األول ُ
,  مل يـضمن, ولـو أكـل بـأمر ربـه ضـمنه ربـه فـإن أكـل منـه,ومن بعث معه ال يأكل منـه

: لو تصدق به دون أمره مل يضمن; فأخذ منه اللخمي التعبد خالف قـول القـايض, قـالو
ه يعطبه ليأكل غريه   .يرد بأن بأمره يتهم عىل التهييج يف عطبه, وإذ ال يتهم يف أ
  . ولو قبل حمله, وال يؤاجر منه جازره,وال يباع من مطلق اهلدي يشء

ُاملاجشونمي عن ابن اللخ   .له بيع ما عطب من واجب قبل حمله: ِ
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            روايــــة ابــــن حبيــــب كراهتــــه بعــــد ذكــــره قــــول مالــــك ال يبــــع مــــن حلمــــه يف  َّالــــشيخزاد 
  .بدله يشء
ــ: حممــد , اإن بيــع بعــد تقليــده وإشــعاره رده, فــإن فــات أتــى بائعــه بمثلــه ولــو بــأكثر ثمنً

  .اًجلميع هديفلو زادت قيمته عىل مثله اشرتى با
 رد ورد ثمنه وأجزأه كإجزاء نحر الرفقـاء هـدايا اًلو وجده منحور: ابن عبد الرمحن
  .اًبعضهم عن نفسه غلط

فيــه نظــر لقــصد الرفيــق القربــة, ومــا جــاز لــه األكــل منــه فلــه أن يطعــم منــه : ابــن حمــرز
  .اًغني

  .اًأو ذمي: اللخمي
ُقلــت مــا منعــه ال يطعمهــام منــه , وي فيهــا ال يتــصدق بــيشء مــن اهلــدي عــىل فقــري ذمــ:ُ

  .وال من تلزمه نفقته
ئـه اًلـو أطعـم غنيـ, وكام ال يطعمهـم مـن زكاتـه: وفيها  مـن اجلـزاء أو الفديـة ففـي إجزا

نقال اللخمي عن كتاب حممـد وابـن القاسـم وخـرج علـيهام الـذمي, وذكرمهـا التونـيس فيـه 
  .كوكيل أذن له يف البيت كرس آنية منه مل يضمنه: , قالاًنص

وخيتلـف إن : قال.  كذلكاًإعطاؤه والغني الزكاة غلط, ووضمنه غريه: ابن القاسم
  . باحلكمًأطعمهام جهال
ال يطعــــم مــــن مجيــــع اهلــــدي غــــري مــــسلم, فــــإن فعــــل أبــــدل اجلــــزاء والفديــــة ال : وفيهــــا

  .غريمها, وهو خفيف وقد أساء
 وعــىل تــرك األكــل منــه استحــسان,: يريــد نــذر املــساكني, وهــذا عــىل قولــه: اللخمــي
  .يكون كاجلزاء: القول اآلخر

َّدونــــةابــــن عبــــد الــــسالم, قــــول بعــــض شــــارحي امل إنــــام يريــــد بــــذلك نــــذر املــــساكني : َ
ال ينبغـــي أن يطعـــم مـــن هـــذه القربـــات : خاصـــة; ال وجـــه لـــه, إنـــام هـــو مـــا قالـــه يف الـــضحايا

  .ذمي
ُقلــت مل فــإن أراد معنــى كالمــه ال لفظــه ) خاصــة(وال ) إنــام( لــيس يف لفــظ اللخمــي :ُ

يريـــد نـــذر : بـــام ذكـــر أجنبـــي; ألن قـــول اللخمـــي) ال وجـــه لـــه:(يبعـــد, ولكـــن تعليـــل قولـــه
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ـــه املتـــوهم  املـــساكني; إنـــام هـــو يف نفيـــه البـــدل ال يف إطعـــام الـــذمي, وتفـــسريه بـــه حـــسن; أل
  .كونه كاجلزاء والفدية

 يف عمرتــه يف أشــهر احلــج نحــره إذا تــم ســعيه, فــإن أخــره ليــوم اًمــن ســاق هــدي: وفيهــا
ه لزمه نحره أوالالن   .أرجو أن جيزئه: , ثم قالًحر مل جيزئه ملتعته; أل

ه سـاقه ملتعتـه فـاعترب مـرة وجوبـه بالتقليـد واإلشـعار قبـل وجوبـه, : عبد احلق يريد أ
إن أكـل , ولـو سـاقه عـىل حمـض التطـوع مل جيزئـه; لتمتعـه بوجـه, وومرة تقدم قـصد وجوبـه

  .مما منع فطرق
  .بدل ما أكل روايتان بالثانية قال عبد امللكيف وجوب بدله أو : اجلالب
قــــال يف , واختلــــف يف اجلــــزاء والفديــــة هــــل يلــــزم البــــدل أو قــــدر مــــا أكــــل: اللخمــــي

قــدر مــا أكــل; ألن منعــه : قــال يف نــذر املــساكني, وعليــه بدلــه, ويتخــرج فيــه األثــر: التطــوع
  .أضعف منه يف التطوع

قــــول عبــــد , ودر مــــا أكــــل املــــشهوريف لــــزوم البــــدل يف اجلــــزاء والفديــــة أو قــــ: البــــاجي
  .ويف نذر املساكني القوالن فيهام: امللك

ُشــيوخالتونــيس وعبــد احلــق عــن بعــض   وقــدر مــا أكــل , قوهلــا بالبــدل يف مــضمونه:هامُ
  .مها سواء إنام عليه قدر ما أكل: ذكره ابن حمرز, وقال عن ابن شبلون, ويف معينه

ُقلــت  ,لقــدر, والبــدل, والقــدر يف مطلــق النــذرا:  فــاألقوال بعــد التأويــل قــوال أربعــة:ُ
; هــــــي روايــــــة داود اًال يشء عليــــــه يف النــــــذر مطلقــــــ: روايــــــة عيــــــاض, و يف معينــــــه:رابعهــــــاو

  .املتقدمة
 نقـــال البـــاجي عـــن بعـــض أصـــحابنا, اً أو ثمنـــه طعامـــًوعـــىل غـــرم القـــدر يف كونـــه حلـــام

ُاملاجـــشونوعـــن حممـــد عـــن ابـــن حبيـــب عـــن ابـــن  بـــن الكاتـــب عـــزا ابـــن حمـــرز الثـــاين ال, وِ
ــ: نقــل ابــن شــاس, وواختــار غــرم اللحــم إن علــم قــدره وإال فقيمتــه  ال ;اً مطلقــاغرمــه ثمنً

  .أعرفه
ُاملاجـشونعن ابن حبيب عن ابـن  َّالشيخ فـضل أحـدمها  لـو اخـتلط واجـب بتطـوع: ِ

  .لزم بدله ومنع األكل منهام كام لو مل يضل
ُاملاجشونابن    .اًه إن قلده وصار تطوعمن أبدل جزاء ضل فوجده نحر البدل مع: ِ
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          ولـــــو أكـــــل منـــــه بعـــــد بلوغـــــه قبـــــل وجـــــود األول أبدلـــــه, إال أن جيـــــده ويـــــصري : حممـــــد
  .اًالبدل تطوع
  .ٌنقلها حممد عنه يف اجلزاء أصح من نقلها ابن حبيب عنه يف الواجب: َّالشيخ
ُقلــت ء  ظــاهره يف األكــل مــن البــدل لــزوم بــدل هــدي فقــط, ويلــزم عــىل قــضاء القــضا:ُ

ــــه لــــو ذكــــر صــــوم األول ففــــي لــــزوم متــــام  هــــديان مــــساواة الفــــرع األصــــل واألحرويــــة; أل
  .اًالقضاء خالف, ومتام البدل بعد تقليده الزم اتفاق

نتــــــاج البدنــــــة بعــــــد التقليــــــد واإلشــــــعار ينحــــــر معهــــــا, وقــــــبلهام :  روى حممــــــد:َّالــــــشيخ
  .دي قبلهام إن نوى بأمه اهل:يريد: قال حممد, و فأطلقه اجلالب.يستحب فيه ذلك

ُقلــــت  ظــــاهر أقــــواهلم قــــرص حكــــم التقليــــد واإلشــــعار يف تعلــــق حكــــم الــــدم بالولــــد :ُ
 اًوطــرق العيــب وغريمهــا عــىل مــا رشعــا فيــه; فــال تلحــق الغــنم, وحيتمــل كــون ســوقها هــدي

  .اًكذلك والسيام وقعها, وال أعرف فيه نص
هره ولــو بــأدنى لــه بــدل هديــه مــا مل يقلــده ويــشعره, وظــا: روايــة حممــد َّالــشيخوأطلــق 

                        َّلنيـــــــة بااًجتـــــــب الغـــــــنم هـــــــدي: تقـــــــدم قـــــــول اللخمـــــــي, وتقييـــــــده باألضـــــــحية يمنعـــــــه, ومنـــــــه
  .وإن مل تسق

  .مع سوقه كالتقليد واإلشعار َّلنيةجيب اهلدي با: وصوب ابن حمرز قول أشهب
ُقلت   .لهام هو خالف تقييد حممد املتقدم, وإال كان الولد حينئذ كالولد قب:ُ

, نظــــر; مل يوجــــب مالــــك العكــــوف بمجردهــــا َّلنيــــةويف وجوبــــه بمجــــرد ا: ابــــن حمــــرز
  .اختلف قوله يف الطالق هبا, واختلف يف عقد اليمني هباو

نتاج اهلدي حيمله عىل غري أمه, فإن مل جيـد فعليهـا, فـإن مل يكـن فيهـا مـا حيملـه : وفيها
  .تكلف محله

ليكـرب فينقلـه إن كـان بمـستعتب, وإال إن خيـف عليهـا بحملـه تركـه : وقول اللخمي
  .خالف نصها ذبحه كهدي تطوع عطب; ظاهره سقوط تكلف محله عىل غريها

  . فكهدي تطوع عطباًإن عجز عن تكلف محله ومل جيد له حافظ: أبو عمر
 ال حمــل لــه دون ًإن خلفــه فعليــه أن ينفــق عليــه حتــى جيــد حممــال: عــن أشــهب َّالــشيخ

  .اًفعليه بدله كبريالبيت, فإن باعه أو ذبحه 
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  .إن نحره بالطريق أبدله ببعري ال جيزئه ببقرة: عن ابن القاسم َّالشيخ
ُاملاجشونابن    .ولد التطوع مثله, وولد الواجب كتطوع: ِ
ال يرشب من فـضل لبنهـا عـن ري ولـدها, فـإن فعـل فـال يشء عليـه; ألن مـن : وفيها

  .مىض أرخص فيه
  .ال بأس أن يرشبه: قيل, ويتصدق به: قال مالك: اللخمي
  .إن أرض هبا ترك حالهبا حلبت قدر ذلك: عن حممد َّالشيخ

اتفقـــوا عـــىل منـــع مـــا يـــروي فـــصيلها, فـــإن مل يكـــن أو فـــضل عنـــه; فقـــال : ابـــن حـــارث
  .ال يرشب, فإن فعل فال يشء عليه: مالك

  .اًال بأس به وإن مل يضطر, ويسقيه من شاء ولو غني: أشهب
  .إن اضطر جاز له رشبه: َعبد احلكم روى ابن :الباجي
ُقلت ه :ُ ْبن وهبال َّالشيخ وعزا َ.  

  .اًروي املنع مطلق, وال يرشبه إال من رضورة: سند عن مالك
  .إن أرض بولدها يف لبنها فامت أبدله بام جيوز هديه: ابن القاسم

  .من احتاج لظهره ركبه: وفيها
ال حيمـل زاده وال ال بـأس بركوبـه غـري فـادح ال بمحمـل, و:  روى ابن نـافع:الباجي

  .اًما يتعبه, وذكره اللخمي ومل حيكيا فيه خالف
  . إن اضطر حلمل متاعه عليه محله حتى جيد غريه:ويف اجلالب

مـــع قـــول   إن ارتـــاح نقـــل اجلـــالب عـــن املـــذهباًويف لـــزوم نزولـــه بعـــد ركوبـــه حمتاجـــ
ْبـــن وهــبروايـــة ا َّالــشيخظـــاهر نقـــل , ودليـــل املـــذهب نزولــه: إســامعيل بـــه إال مـــن ال يرك: َ

  . وصوب اللخمي األول,رضورة, وقوهلا
  .مل يركبها حتى حيتاج كأول مرة إن نزل حلاجة أو بدل: التونيس

الــــشأن نحــــر البــــدن قائمــــة مقيــــدة اليــــدين للقبلــــة, وال يعقلهــــا إال مــــن : وروى حممــــد
 � ¡ ¢ £ ﴿خيــــاف ضــــعفه عنهــــا, وكــــان ابــــن عمــــر ينحرهــــا كــــذلك بيــــده ويتلــــو 

  .]36: احلج[ ﴾¤
  .اًالشأن نحرها قيام: , قال مالكاوفيه
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ُقلت    أمعقولة, أو مصفوفة اليدين?:ُ
  . وال بأس بنحرها معقولة إن امتنعت,ال أقوم عىل حفظ ذلك اآلن: قال

ال تعرقب بعد النحر إال أن خياف انفالهتـا, وينحرهـا باركـة أحـب : حممد عن مالك
  .ن نحرها باركةٌإيل من ذلك, وقائمة يمسكها من كل ناحية رجل أحب إيل م

يف الــذبائح تنحــر اإلبــل قائمــة , وتنحــر قائمــة معقولــة أو مقيــدة: وقــول ابــن احلاجــب
ْبـــن رشـــدقبولـــه ابـــن عبـــد الـــسالم وابـــن هـــارون ال أعرفـــه إال نقلـــه ا, ومعقولـــة عـــن بعـــض  ُ
  .قائمة معقولة: العلامء

, ًكـــره مالـــك نحـــر هديـــه أو أضـــحيته غـــريه, وجيزئـــه إن كـــان مـــسلام: ويف ثـــاين حجهـــا
  .وإال فعليه بدله
يــستحب كونــه ذا ديــن وصــون, فــإن كــان يــضيع الــصالة اســتحب اإلعــادة : اللخمــي

  .للخالف يف ذكاته
نياًولو وكل هيودي   .ال جيزئه: ; ففيهااً أو نرصا

  .وهو أحسن عىل القول بصحة ذكاهتمجيزئه : أشهب
ئه أو نسكه لو أمر غريه ب, والذابح َّلنيةاملسلم; ألن القربة ال تفتقر : مالك ذبح جزا

, منـه لو وكله عىل التقرب هبـا وغـاب عنـه مل جيزئـه; المتنـاع القربـة, وٍغري معلم هبام أجزأه
ـــه هـــدي أو أضـــحية ونـــوى ًلـــو وكلـــه عـــىل أن يوكـــل مـــسلامو ; فـــإن أعلـــم الـــذمي الـــذابح أ

الــذابح ذلــك أجــزأه, وإن مل يعلمــه ونــوى الــذمي القربــة مل جيزئــه وكانــت ذكيــة, وتــستحب 
 فــأبني; حلرمــة اًغــري ذكيــة, وإن كــان هيوديــ: دهتــا ليخــرج مــن اخلــالف; لقــول مالــك مــرةإعا

  . ببعض شاةاًشحمها عليه عىل أحد القولني, وأن الذكاة تتبعض فيكون مضحي
ُقلت   . وهو أحسن,ٌوتستحب نسق عىل:  قوله:ُ
هاًمن وجد هدي: , بلغني عن مالكوفيها   . ضل عن ربه فنحره عنه أجزأ
ْبن وهب اوروى: حممد ام النحر ثم ينحره عن ربه َ   .يعرفه واجده إىل ثالث أ

واجــده بعــدها يــؤخره إىل خــوف ضــياعه أو , ولــو عجــل نحــره أجــزأه: زاد اللخمــي
لـــو نحـــره عـــن نفـــسه غـــري ربـــه دون وكالـــة ربـــه أو معهـــا أو , ومـــشقة حفظـــه فينحـــره بمكـــة
ئه عن ربه,   وعـىل الثـاين ,أشـهب وهلـا يف اخلطأ للخمي مـع حممـد و:ثالثهاخطأ; ففي إجزا
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ئهــا عــن ذابحهــا إذا ضــمن قيمتهــا روايــة أيب قــرة يف غــالط بــشاة مقلــدة, وقــول  يف إجزا
جتزئ األضحية كذلك; ففـرق لـه اللخمـي بـأن اهلـدي إنـام ضـمنه بذبحـه : ًأشهب قائال

ئــه بخــالف األضــحية بــاحلرم, ورشطــه اجلمــع فيــه بــني احلــل واحلــرم ففــات , رشط إجزا
ســوقه :  قـرة بفـوت رشط اجلمـع فيـه بـني احلـل واحلـرم, إال أن يقـولضـعف روايـة أيبو

 الـــسعي ال يـــأيت بـــه إال مـــن أتـــى بـــه مـــن, ويف الطـــواف األول  احلـــل استحـــسان كـــام قـــالمـــن
احلــل, فــإن أحــرم مــن مكــة وســعى وطــاف قبــل وقوفــه ثــم حــل وأصــاب النــساء أو رجــع 

  .لبلده أجزأه
ُقلــت ــه ضــمنه هــدي:ُ  هــو ذلــك يف غريمهــا, وهــذا مــع ًيــنهام فــاعال فيــه باً جمموعــاً يــرد بأ

ه هديه والسعي جزء اعترب فيه حكم كله لتبعيته   .ٌتضمينه يصري كأ
ذلـــك فـــيام عطـــب مـــن : وعـــىل الثـــاين أصـــل ابـــن القاســـم منـــع بيعهـــا; لقولـــه: اللخمـــي

أجــازه عبــد امللــك يف تطــوع , وتطــوع قبــل حملــه وأضــحية وجــدت بعــد خــروج األضــحى
  . يف األضحية إذا مل يضمن الذابحعطب قبل حمله, وأشهب

ُقلـــت مـــن تـــصدق بـــثمن : روى حممـــد, و نقلـــه عـــن ابـــن القاســـم يف األضـــحية ســـهو:ُ
اهلدي لفقده مل جيزئه, ولو دفعـه بعـد بلوغـه حملـه ملـساكني أمـرهم بذبحـه فاسـتحيوه فعليـه 

أجـزأه  وبعـد ذبحـه اً فعليـه بدلـه إن كـان واجبـاًلـو رسق حيـا مقلـد, واًبدله ولـو كـان تطوعـ
لو هلك أو ضل قبل نحره بمحله وجب بدل واجبه ال تطوعـه, واملـذهب ال , وولوكالة
 اًجتــــــوز يف عمــــــرة تطوعــــــ: يف تطوعــــــه, ثالــــــث الروايــــــات, واًيف دم واجــــــب مطلقــــــ يــــــشرتك

ْبــــن وهــــبللمــــشهور, واللخمــــي عــــن روايــــة حممــــد, والــــصقيل مــــع أيب عمــــر عــــن روايــــة ا َ ,
  .وجعلها سند الثانية

ن عمر ومجاعة يف التمتع دون اجلزاء رشكـة سـبعة فأقـل يف بدنـة أو أجاز اب: اللخمي
دم , وجيزئــه ســبع مــن الغــنم: بقــرة, ونحــا إليــه مالــك بقولــه يف نــاذر بدنــة مل جيــدها وال بقــرة
  .التمتع شاة, فإذا كفت سبع منها عن بدنة كفت عن سبع منها

ُقلــت ــه ال يلــزم مــن كفايتهــا عــن البدنــة عكــسه, وإال كفــ:ُ ت البدنــة عــن ســبع  يــرد بأ
  .متتعات, وبأن حكم االفرتاق أخف من الواجب ابتداء
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  :وجزاء الصيد خمري فيه; مثله, أو طعام, أو صيام
  .مثله يف املنظر والبدن: أبو عمر
  .مثله وقدره مقاربه يف صورته: التلقني

  .وكذا مثله يف أحدمها أو مقاربه فيه: ابن زرقون
ْبـــن رشـــدا أشــــبه الـــنعم بــــه :  والعظــــم أو اهليئـــة واخللقـــة; أييف كــــون مثلـــه يف النحـــو: ُ

  .قوالن هلا ولغريها
  .يف احلامر واإلبل بقرة, ويف النعامة بدنة: التلقني
  .بدنة سمعت فيها:  روى حممد:اللخمي
  .ويف الظبي شاة: اجلالب

ويف جـــزاء الفيـــل بمطلـــق بدنـــة, أو بقيـــد عظمهـــا خراســـانية ذات ســـنامني, أو بوزنـــه 
إن : ًقيمـــة شـــبع حلمـــه للبـــاجي وبعـــض القـــرويني قـــائال: ; خامـــسهااًه طعامـــ أو قيمتـــاًطعامـــ

ال روايـــة فيـــه وقيمتـــه رضر : ً مـــع ابـــن ميـــرس وبعـــض القـــرويني قـــائالاًفقـــدت فقيمتـــه طعامـــ
           قــــدره بجعلــــه بمركــــب ليعــــرف قــــدر نزولــــه فيجعــــل بــــه طعــــام اًلغــــالء عظمــــه ونابــــه معرفــــ
ضعفه وخترجيه عىل رواية ابن اللباد قيمة الصيد قدر  األول مًينزله قدره, واللخمي ناقال

  .شبع حلمه
  .لكل صيد نظري من النعم: وفيها
  .الضبع كالضبي: الباجي
ْبن وهبيف الضب اختالف, وروى ا: عن حممد َّالشيخ قيمتـه : شاة, وابن القاسم: َ

  ., وكذا الثعلباً أو صياماًطعام
ُقلت   . الثانية روايتها:ُ

مـــا : ملحمـــد عـــن ابـــن القاســـم, وشـــاة قيـــاس املـــذهب فيـــه: َّصارُن القـــالبـــاجي عـــن ابـــ
  .يقتيض أن فيه اإلطعام

ئه شاة أو إطعام: ابن شاس   .قوالن اًيف كون جزا
لــيس فــيام : َعبــد احلكــمابــن , ويف األرنــب والريبــوع عنــز:  روى ابــن حبيــب:البــاجي

  .دون الظبي إال إطعام أو صيام
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, ويف محـــام اًطعامـــا أو عـــدد أمـــداده صـــياميف الـــضب واألرنـــب وشـــبهه قيمتـــه : وفيهـــا
  .مكة شاة

              جيـــــــــوز صـــــــــيدها : إن صـــــــــيدت بـــــــــاحلرم, أمـــــــــا باحلـــــــــل فحكومـــــــــة; لقوهلـــــــــا: الـــــــــصقيل
  .احلالل باحلل
ــام, لــيس فيــه : قــال عبــد امللــك: عــن حممــد َّالــشيخ روي إن مل جيــد شــاة صــام عــرشة أ

  .صدقة وال ختيري
  .وعليه ال يفتقر حلكمني: اللخمي

َأصــبغ ذكــره حممــد روايــة ابــن حمــرز عــن حييــى بــن عمــر عــن عبيــد عــن :ُلــتُق ْ إن شــاء : َ
  .شاة, أو قدر شبعها من طعام أو صوم يوم لكل مد

َأصـبغويف كـون محـام احلـرم مثلـه أو حكومــة نقـاله عـن  ْ  مــع عبـد امللـك ومالـك وابــن َ
  .القاسم

ض: أبو عمر   . باألولاًوقال أ
  . كاحلاممالقمري: يف كتاب حممد َّالشيخ
َأصبغ ْ   .وكذا اليامم: َ

  .إنام يف ذلك حكومة: عبد امللك
  .اليامم كاحلامم, والدبيس والقمري إن كان عند الناس من احلامم ففيه شاة: وفيها

  .إن كثر بمكة وإال فحكومة: اللخمي
حيكـــم يف صــــغري كـــل صـــيد ككبــــريه كمـــساواة صـــغري احلــــر لكبـــريه يف الديــــة, : وفيهـــا
  .ورواه حممد
  .واملعيب كسليم: جيالبا

ُقلـــت ثـــى ســـواء:ُ يف كـــون جـــزاء اجلنـــني , و فواضـــح قـــول ابـــن احلاجـــب والـــذكر واأل
ختـــريج , و مـــا نقـــص أمـــه هلـــا مـــع نـــصوص املـــذهب:ثالثهـــاعـــرش جـــزاء أمـــه أو صـــوم يـــوم, 

اللخمــي عــىل قــول ابــن نــافع يف البيــضة غــري مــراع كوهنــا ذات فــرخ, وعــىل القــول يف جنــني 
مــــا اســــتهل صــــغري وإن حتــــرك بعــــد , ول حممــــد يف جنــــني البهيمــــةاألمــــة مــــا نقــــصها مــــع قــــو

  .خروجه فقط ففي كونه كجنني أو صغري نقال اللخمي عن ابن القاسم وأشهب



 

 

270

270

 إن كــان هبــا فــرخ وإال :ثالثهــاويف كــون جــزاء البيــضة عــرش جــزاء األم أو صــوم يــوم; 
  .كأمه: هاخامس, و إن كان هبا وإال فصوم يوم أو إطعام مسكني:رابعها, وفالثاين

ْبـــــن وهـــــباللخمـــــي عـــــن ابـــــن القاســـــم وابـــــن نـــــافع وأيب مـــــصعب, والـــــصقيل عـــــن ا َ ,
يف بعــض , ويف بــيض النعامــة عــرش ثمــن بدنــة: وإحــدى رواياهتــا, ولعبــد احلــق عــن املوطــأ

  .عرش ثمن النعامة: املوطآت
ُقلت   . لعله يريد بالثمن اجلزاء فيتفقان:ُ
 ولــو ,الل يف احلــرم عــرش ثمـن أمــهعــىل املحــرم يف كـرس بــيض الوحــيش أو احلـ: وفيهـا

  .كان فيه فرخ, إال أن يستهل بعد كرسه فككبريه
ُقلـــت أن جيـــزئ  أحـــب إيل إن خـــرج فيـــه فـــرخ:  يف كـــون نقـــل حممـــد عـــن ابـــن القاســـم:ُ

ئحتــــه تقييـــد ; نظــــر, واألظهــــر اً هلــــا أو خالفـــاًللـــشك يف حياتــــه إال أن يـــوقن بموتــــه قبلـــه برا
  .األول

; تقــوم الــشاة بــدراهم ويــشرتى اًة عــرش قيمــة شــاة طعامــيف بيــضة محــام مكــ: القابــيس
  .بعرشها طعام
ُاملاجـــشون كقـــول ابـــن :أبـــو عمـــر يف أكـــل بعـــض اجلـــزاء, وقـــول ابـــن القاســـم يف أكـــل  ِ

  .اًبعض النذر قدر ما أكل طعام
لــو كــرس عــرش بيــضات ففــي كــل بيــضة واجبهــا ال شــاة عــن مجلتهــا; ألن : أبــو عمــران

  .شاة ال جيمع فيها  الريابيع ما يبلغ قدراهلدي ال يتبعض, كمن قتل من
ُقلت بيـع هـي أجـزاء قائمـة :ُ  األظهر يف البيض مجعها; ألهنا أجزاء كل, بخـالف الريا

بنفسها وعرش البيض كمبتاع يف كـرات بعـرشة أجـزاء دينـار ال وجـود جلـزء منهـا الواجـب 
ة أعبـد ال تتعلـق دينار, وكقوهلا فيمن حلف بعتق عبده فباعه ثم صار له يف إرثه من عرش

  .به اليمني كام لو ورثه بعينه
  .إن أفسد وكر طري فيه بيض وفراخ; ففي البيض ما يف الفراخ:  البن القاسموفيها
  .الحتامل أن يكون يف البيضة فرخ: َّالشيخ
ورويـــت يف البـــيض مـــا عـــىل املحـــرم يف البـــيض ويف الفـــراخ مـــا عـــىل املحـــرم يف : قـــال
  .الفراخ



אא 

 

271

271

يف البــيض مــا عــىل املحــرم يف الفــراخ والبــيض, ووجهــه : )1(دباغالــصقيل يف روايــة الــ
ه ملا احتمل هالكه قبل فقسه أو بعده لزمه األمران احتياط   .اًالصقيل بأ

ُقلت , واالحتيـاط اً احتامهلام عىل البدلية ال املعية, وما يف الفرخ يستلزم اآلخر قطع:ُ
  . ال ما حتقق نفيهًحتصيل ما جيب احتامال

قيمتـــه عـــىل حالـــه حـــني أخـــذه ال ينظـــر لفراهتـــه وال مجالـــه وال تعليمـــه : هـــاوالطعـــام في
  .بطعام ذلك املوضع مما جيزئ يف كفارة اليمني ال قيمة مثله

يف لــــزوم إخــــراج قيمتــــه , ويقــــوم الــــصغري بــــام يقــــوم بــــه الكبــــري:  روى حممــــد:َّالــــشيخ
 التخيري :رابعهام; بالطعام أو قدر شبع حلم املصيد أو ما يشرتى بقيمته دراهم من الطعا

فيه, ويف األول هلا مع الباجي عن حممـد, وللخمـي عـن روايـة ابـن اللبـاد, مـع ابـن حـارث 
ُاملاجـــشونعـــن حييـــى بـــن عمـــر, مـــع ابـــن  وعـــن ابـــن  َعبـــد احلكـــموأشـــهب, ولـــه عـــن ابـــن  ِ

  .حبيب
  .يطعم قدر شبع الصيد: ابن اللباد رواية :اللخمي
ـــه باملثـــل ولـــيس كالديـــة;و أحـــسنيقـــوم عـــىل قـــدره, وهـــ هـــذا كقوهلـــا: اللخمـــي  ; أل

  . ويف الصيد بالنظري,لورود األمر فيها بتسوية الصغري بالكبري
, واألول أصـــــوب عنـــــد مالـــــك, : الكـــــايف لـــــو قـــــوم بـــــدراهم ثـــــم قومـــــت بطعـــــام أجـــــزأ

  .والتقويم للحكمني
ُقلــــت  اًلــــو قــــوم بــــدراهم واشــــرتى هبــــا طعامــــ:  وظــــاهر قوهلــــا, مثلــــه يف كتــــاب حممــــد:ُ

  .واألول أصوب: بلفظ أيب عمر دون قوله نقلها ابن احلاجب, وخالفه ;رجوت سعته
  .اً نبوياًويعطى كل مسكني مد: وفيها

                                     
صيانة واإلخبـات ن أهل العلم والورع والتعبد والعيل أبو احلسن بن حممد بن مرسور الدباغ, م: هو )1(

 . ثقة حسن التقييدوالسالمة واحلياء
 يف رحلته من حممد بـن زيـان, ًأيضاسمع من أمحد بن سليامن وعول عليه, ومن حممد بن بسطام, وسمع 

. وأيب بكر ابن اللباد, سمع منه أبـو احلـسن القابـيس, وعتيـق بـن إبـراهيم األنـصاري وعـامل كثـري
  .)هـ291−359(
 .94: , ص, شجرة النور الزكية295: , صالديباج املذهب: انظر ترمجته يفو
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ُقلت    .ال يكمل كرسه: يف اجلالب, وكرسه  ظاهره يكمل:ُ
  . ال يتبعضاًمسكني قدر لو قيل يكمل مل يبعد; ألن لكل: الباجي
  .إنام حيكم به عليه حيث أصاب الصيد: وفيها

عـرب عنــه , وإن مل يكـن بـه مــن يقومـه فبـأقرب املـدن إليـه: عـن كتـاب حممـد يخَّالـشزاد 
ه يس الباجي بأ   .إن مل يكن به أ

  .يفرقه بموضع إصابته أو أقرب حمل به فقراء إليه إن مل يكونوا به: يف كتاب حممد
,  إن اتفـــــــق ســـــــعرامها أو كـــــــان األول أرخـــــــص:ثالثهـــــــاويف إجـــــــزاء إخراجـــــــه بغـــــــريه; 

ق ســــعرامها, فــــإن كــــان األول أغــــىل أجــــزأ مــــا ابتاعــــه بثمنــــه بــــه, وإن كــــان  إن اتفــــ:رابعهــــاو
 ولـو كـان ,جيزئ ما ابتاعه بقيمـة الطعـام يف األول: خامسها, وأرخص أجزأه قدر الطعام

:  ولقولـــه فيهـــا,حيـــث أحـــب أن يفعلـــه فعلـــه: حيـــث أخـــرج أغـــىل; لقـــول مالـــك يف املوطـــأ
  .ذلك لفعل اًحيكم عليه باملدينة ويطعم بمرص إنكار

للـــصقيل عـــن حممـــد عـــن ابـــن القاســـم, وللبـــاجي مـــع , ويريـــد ال جيزئـــه: ابـــن القاســـم
ْبن وهبعن ابن حبيب, وهلام عن سامع حييى  أشهب َ.  

َأصبغقول , وقوهلا بناء عىل تقويمه بالطعام: الباجي ْ  كاملوطأ عىل تقويمه بالدراهم َ
  .اًثم يشرتي هبا طعام

ْبن رشدوقول ا ْبن وهبقول ا: ُ   . ملا يف املوطأ وملا فيها بعيدتفسري َ
إن مل خيرجــه حيــث أصــاب أخرجــه عــىل أرخــص الــسعرين :  وقــول ابــن حبيــب:قــال

خترج الدراهم عن الـدنانري بـأكثر قيمتهـا أو عـرشة : احتياط واستحسان, كقوله يف الزكاة
  .بدينار

 ال جيوز إخراج يشء من جـزاء الـصيد بغـري احلـرم إال الـصيام يقتـيض: وقول التلقني
  . حيل بهاًمنع إطعام من أصاب صيد

  . عن طعام مل جيزئهاًلو أعطى املساكني دراهم أو عرض: وفيها
ً عدل الطعام لكل مد أو كرسه يوم, وال يصح ملفق:والصيام  ولو لعدم متام , منهاماٍّ

  .رشط اجلزاء يف املثل واإلطعام كونه بحكمني, واملساكني, ويستحب متامه
  . عدلني فقيهنيوال يكونان إال: فيها
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  .ذلك بام حيتاج إليه من: زاد اللخمي يف روايته
  .جيوز كوهنام دون إذن اإلمام: وفيها

  .حيكامن يف كبريه وصغريه واجلراد فام فوقه, فإن كفر قبلهام أعاد هبام: روى حممد
ونقــــل اللخمــــي عــــن حممــــد فــــيمن وطــــئ ببعــــريه عــــىل ذر أو نمــــل فقتلــــه حكومــــة; إن 

  . يفتقر حلكمني مل أجده يف النوادراًعاد, فجعله صيدأخرجت بغري حكومة أ
  .الو اجتزأ املكفر عنهام بحكومة الصحابة فيام حكموا به كان حسنً: أبو عمر

جيتزئ يف محام مكة ومحار الوحش والظبـي والنعامـة بحكومـة مـن : روي عن مالك
  .مىض, وال بد يف غريها من احلكومة

  . االجتهاد وال خيرجان فيه عن آثار من مىضبام روي وليبتدئا ال يكتفيا: وفيها
إن اختلفــا ابتــدأ احلكــم غريمهــا ويــنقض بــني خطــئهام كحكمهــام بــشاة فــيام فيــه : وفيهــا

إن أخـــرج مـــا حكـــام بـــه مل : ذكرمهـــا اللخمـــي بزيـــادة, وبدنـــة أو بقـــرة أو ببدنـــة فـــيام فيـــه شـــاة
  .جيزئه, واالستحسان أن جيزئه يف خطئهام ببقرة فيام فيه شاة

  .بام فيه الطعام بنعم مل جيزئه ولو حكام: لقا
  .وأحب إلينا كوهنام بمجلس واحد من واحد بعد واحد: حممد

  :ويف صحة انتقاله عام حكام به بإذنه طرق
  .قوالن البن القاسم وابن شعبان: اللخمي
 حلكمهــام أو غريمهــا, وللقــايض ً مــا مل ينفــذا عليــه احلكــم, هلــا منــتقال:ثالثهــا: البــاجي

  .بواجلال
لتفــسريها بعــضهم وابــن العــريب,   مــا مل يلتــزم ذلــك بعــد احلكــم بــه:ثالثهــا: ابــن شــاس

  .وتفسريها ابن حمرز مع ابن الكاتب
ام فيها حيث شاء   :وفدية األذى عىل التخيري يف صوم ثالثة أ

وعىل أن األمر فور يصوم بمكة ال يؤخر لرجوعه إن وجبت قبل وقوفه, : اللخمي
ام منى وكراهته نقاله عنها, و قبلهوإن اختار الصوم صام وعـن كتـاب  يف إباحة صومه أ

  .حممد
ُقلـــت ه :ُ       يـــوم النحـــر  ال يـــصوم تـــاليي: لروايـــة ابـــن نـــافع وهـــو ظـــاهر قوهلـــا َّالـــشيخ عـــزا
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  .غري املتمتع
  .ال جيزئه: عن أشهب َّالشيخزاد 

  :أو نسك شاة فيها حيث شاء
عـــىل الفـــور, أو  للخمـــي تعجيلهـــارشط ابـــن اجلهـــم كوهنـــا بمكـــة, وخـــرج ا: الـــصقيل

  .ستة مساكني لكل مسكني مدان نبويان إطعام
  .ال جيزئ الغداء والعشاء لعدم بلوغهام املدين: فيها

  .إال أن يبلغامها: عن أشهب َّالشيخ
  .ٍّمن عيش ذلك البلد من بر أو شعري: وفيها

ه مــن القمــح فيزيــد مــن الــذ:  قــول حممــد:اللخمــي  قــدره رةإن أطعــم الــذرة نظــر جمــزا
ه    . وغالب قوهتم التمر)1( أوجب مدينغغري بني; أل
ُقلت ه جعل قدره كالقمح:ُ   . ويلزمه يف الشعري; أل

 لزمــه أو ثمنــه اًمــن مل جيــد هــدي: وروى حممــد ,الغــنم واإلبــل أفــضل دم, ثــم البقــر, ثــم
ـام يف حجـه, ال  وال مسلف صام, فإن تصدق بثمنـه لعـدم وجـوده مل جيزئـه صـومه ثالثـة أ

ـــض, وؤخره ليهـــدي ببلـــده, وصـــوم املتمتـــع الثالثـــة مـــن يـــوم حيـــرم إىل يـــوم عرفـــةيـــ : اًقـــال أ
  .يكون آخرها يوم عرفة والقارن مثله

مـه إىل : اللخمي ـس مـن اهلـدي قبـل وقوفـه, وصـومه موسـع مـن حـني إحرا هذا إن أ
                   يـــــوم عرفـــــة ال يـــــؤخره عنـــــه, واختلـــــف قـــــول مالـــــك يف صـــــومه إيـــــاه واالســـــتحباب كـــــامل 

  .صومها قبله
  .يف كراهة صومه قوالن: ابن بشري
يف وجــــوده قبلــــه اســــتحب تــــأخريه آلخــــر وقتــــه, فــــإن صــــام ثــــم  وإن شــــك: اللخمــــي

  .وجده قبل خروج وقت الصوم أجزأه
                                     

: النـــسائي, )937 (رقـــم, ينحـــر أن قبـــل حلـــق مـــن فديـــة احلـــج بـــاب كتـــاب, 417/ 1: مالـــك  أخرجـــه)1(
: وأمحــــــد, )2851 (رأســــــه, رقــــــم يف القمــــــل يؤذيــــــه املحــــــرم يف بــــــاب احلــــــج مناســــــك كتــــــاب, 5/194
  ).18131 ( رقم,4/241
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                صـــــوم القـــــارن كـــــاملتمتع واجـــــب تـــــأخريه للعـــــرش أو بعـــــده إن :  روى حممـــــد:َّالـــــشيخ
  .اًرجا هدي

 بوجوده قبل خروج وقت الصوم; ففـي اام املتمتع أو القارن موقنًفإن ص: اللخمي
ئه قوالن عىل قويل ابن القاسم وابن حبيب يف املتيمم املوقن بوجود املاء يف الوقت  إجزا

تعقبه ابن بشري بأن اهلدي غري متعلق بوقت بخالف الصالة; يـرد , وجيده فيه بعد صالته
  .بتعلقه به حسبام يأيت

 إىل أن يكــون آخــر الثالثــة يــوم عرفــة اًجيــد هــدي يــؤخر املتمتــع ال: بعــن أشــه َّالــشيخ
  . وهو جيده أجزأه صومه,, فلو عجلها أو ترك السلفاًليجده أو مسلف

  . ببلدهاًإن كان مورس  فال يصوماًمن وجد مسلف: وفيها
مــــه ليــــوم عرفــــة,  يــــصوم القــــارن لفقــــد اهلــــدي: وســــمع القرينــــان الثالثــــة مــــا بــــني إحرا

  .يؤخر رجاء اهلديويستحب أن 
ْبن رشدا االختيار صوم السادس وتالييه, فإن أفطر السادس صـام الـسابع وتالييـه : ُ

ـــس مـــن وجـــود اهلـــدي قبـــل يـــوم النحـــر بـــثالث مل يـــستحب , وال ينبغـــي أن يـــؤخر هـــو إن أ
إن علـم وجـود , وتأخري صومه, فإن صام ثم وجده من حيـث مل يظـن مل جيـب عليـه هـدي

إن شــــك يف وجــــوده فهــــذا , وبــــثالث مل يــــصم, وإن صــــام مل جيزئــــهاهلــــدي قبــــل يــــوم النحــــر 
يــستحب تــأخريه رجــاء وجــدان اهلــدي, فــإن صــام ثــم وجــده أجــزأ صــومه عــىل قــول ابــن 

 وال علـم لـه باملـاء ,القاسم, ومل جيزئه عىل قول ابن حبيب, عىل قوليهام فيمن صـىل بتـيمم
  .ثم وجده يف الوقت

ُقلـــت إن مل يـــصمها متمتـــع أو قــــارن : وى حممــــدر, و هـــذا أحـــسن ممــــا تقـــدم للخمـــي:ُ
ــــام منــــى ولــــه وطء أهلــــه لياليهــــا منــــع صــــومها ال أعرفــــه إال لنقــــل ابــــن بــــشري, , وصــــامها أ

  . قضاءاًإن مل يصمها فيها صامها عقبها فور: وتابعه اللخمي
ُقلت   . ظاهره أن هلا أداء وقضاء, ونحوه للباجي خالف مقتىض تعقب ابن بشري:ُ
ــــام التــــرشيق صــــام بعــــد ذلــــك إن شــــاء وصــــلها إن مل يــــصمها: وفيهــــا          حتــــى مــــضت أ
  .ًبسبع أوال

والــصوم لعدمــه يف حجــة القــضاء لفـوت أو فــساد كــالتمتع, فــإن مل يــصمها : اللخمـي
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ام منى عىل أحد أقوال مالك لو صـام قبـل إحـرام حجـة القـضاء; , وقبل يوم عرفة صام أ
ئه الثالثة يف ا ئه وكراهته وعدم إجزا   .هلديففي إجزا

ْبــن رشــدا يف وجــوب صــوم الثالثــة يف احلــج عــىل القــارن واملتمتــع فقــط, أو علــيهام : ُ
وعىل من أفسد حجه أو فاته, أو عليهم وعىل مـن وجـب عليـه الـدم بـرتك يشء مـن حجـه 

 أو لرتكــه ذلــك ولــو كــان بعــد وقوفــه كــرتك نــزول :رابعهــامــن يــوم أحــرم إىل حــني وقوفــه; 
َصـــــبغَاملزدلفـــــة أو مجـــــرة أل ابـــــن , واًال جيـــــب عـــــىل مـــــن أفـــــسد أو فاتـــــه إال استحـــــسان: ًائال قـــــْ

وجــوب صــوم مــن مل يــصم : فائــدة اخلــالف, ويف العــرشة واألخــريان قــائامن منهــا: القاســم
ام منى ومنعه إياها, وصوم السبعة إذا رجع   .قبل يوم عرفة أ

 روايــــة, وأو ال إذا خــــرج مــــن منــــى أقــــام بمكــــة ويف كونــــه مــــن منــــى أو لبلــــده روايتهــــا
  . َّيف أهله; أحب إيل: املخترص

  .إال أن يقيم بمكة, وصومه بطريقه جيزئه: زاد يف رواية حممد
هذه أحسن; لتخفيف الرشع صوم رمضان بالسفر, ولقول مالك المرأة : اللخمي

مــــــك وســــــبعة إذا اًقرنــــــت عــــــام أول ومل جتــــــد هــــــدي  وقــــــدمت العــــــام صــــــومي ثالثــــــة يف إحرا
  .ألهلها  كانت عادت وإن,رجعت, فأسقط صومها يف السفر

ُقلــت  قولـــه إذا رجعـــت أعـــم مــن رجوعهـــا مـــن منـــى أو ألهلهــا, ولـــو عجـــل الـــسبعة :ُ
ئهــا رأي اللخمــي, ونقلــه عــن ظــاهر املــذهب حمتجــ  بــأن تأخريهــا اًقبــل وقوفــه; ففــي إجزا

  .توسعة فأجزأ تقديمها كرمضان يف السفر
مـــه  صـــام ثالثـــة اًمـــن لزمـــه دمـــان كقـــران وفـــوت ووجـــد واحـــد: وروى حممـــد يف إحرا

  .وسبعة إذا رجع, وإن مل جيد صام ستة يف إحرامه وأربعة عرش إذا رجع
  .التتابع يف صوم التمتع أحب إيل َّالشيخيف نقل : ابن شاس

ُقلــت التتــابع يف كــل صــوم ذكــر يف القــرآن أحــب إيل يف كفــارة يمــني :  روى أبــو عمــر:ُ
  .أو غريها
ُقلـــت م اجلـــزاء, واملتعـــة, وكفـــارة  يف صـــومها يـــستحب تتـــابع قـــضاء رمـــضان, وصـــو:ُ

  .قصور َّالشيخاليمني, وصوم ثالثة يف احلج, فنقله عن 
  .ال بد من اتصال الثالثة بعضها ببعض وكذا السبعة:  وقال ابن حارث:ابن شاس
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ُقلت   . مل أجده له:ُ
 ال بـــأس أن يـــصوم يـــوم عرفـــة اًمـــن أحـــرم يـــوم الرتويـــة متمتعـــ: وســـمع ابـــن القاســـم

ام الترش   .يقويومني من أ
ْبــن رشــدا هــذا عــىل أصــله أن صــوم الثالثــة يف احلــج والــسبعة بعــد رجوعــه ال يلــزم : ُ

عرفـة  الثالثـة متتابعـات, ال جيـوز صـوم يـوم: متابعة يشء من ذلك, وعىل قول ابن حبيب
  .وهو ظاهر سامع القرينني: ألجل فطر يوم النحر, قال

 فأحــــب إيل أن اًإن نــــيس الثالثــــة حتــــى صــــام الــــسبعة, فــــإن وجــــد هــــدي: وروى حممــــد
  .هيدي وإال صام

َأصبغ ْ   .يعيد حتى جيعل السبعة بعد الثالثة: َ
 يعيـد سـبعة فقـط وحيتـسب مـن األوىل بثالثـة, كمـن قـدم الـسورة قبـل :يريد: الصقيل

جيزئه إطعـام  ثالثني مدين مدين الفاحتة يعيد السورة فقط, وكمن أطعم يف كفارة الصوم
  .اً مداًثالثني غريهم مد

 ال بــد مــن إعــادة ثالثــة ثــم ســبعة; ألهنــا إنــام تكــون إذا رجــع وال جيــزئ منهــا :التونــيس
ـــه لـــو وجـــد هـــدي ـــه أوقعهـــا يف غـــري موضـــعها, وأل  بعـــد صـــومها ألهـــدى, فلـــو اًثالثـــة; أل

  .أجزأت منها ثالثة ما أمره أن يرجع للهدي
ُقلــت  مــن  يــرد األول بــأن املوقــع منهــا يف غــري حملــه كــل الــسبعة ال بعــضها, وال يلــزم:ُ

إن وجـد : بعدم بطالن الالزم; ملـا مـر مـن قـول مالـك: الثاين, وبطالن الكل بطالن جزئه
 : فأحـــب إيل أن هيـــدي, واحلـــق أن اســـتئناف الثالثـــة مـــستحب ال لغـــو كقـــول الـــصقيلاًهـــدي

  .مالك املتقدم وال واجب كقول التونيس لقول
 وهــذا عــىل :وصــوب ابــن عبــد الــسالم قــول الــصقيل ومل حيــك قــول التونــيس, وقولــه

ْبــــن وهــــبقــــول األكثــــر; ال يــــصح ضــــم الــــسبعة للثالثــــة, وأمــــا عــــىل قــــول ا : وابــــن حبيــــب َ
التفريق بـني الثالثـة والـسبعة رخـصة ملـن شـاء صـوم العـرشة يف حجـه فيجزئـه صـوم ثالثـة 
ــه صــام الــسبعة قبــل وقوفــه بطــل خترجيــه عــىل مــا نقلــه  ــه إن محــل املــسألة عــىل أ فقــط; يــرد بأ

ْبــن وهــبعــن ا  الــسبعة ال تــصح إال بعــد وقوفــه حــسبام نقلــه التونــيس واللخمــي عــن ; ألنَ
ـه بعـد وقوفـه وهـو ظـاهر الروايـة;  املذهب وهو ظـاهر الروايـات, وإن محـل املـسألة عـىل أ
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ُشيوخلألكثر عدم الضم لتلقي ال بطل عزوه ـام : بالقبول قول اجلالب معهـا ُ إن مل يـصم أ
ـض, و أو مل يـصلمنى صام بعد ذلك إن شاء وصل الثالثـة بـسبع  رعـي قواعـد املـذهب اًأ

ْبــن وهــبيمنــع تــصور حمــل اخلــالف الــذي ذكــره بــني ا األكثــر; ألن صــوم الثالثــة إن كــان و َ
ـام منـى فـال  قبـل وقوفـه فـال خـالف يف املـذهب يف منـع وصـل الـسبعة بالثالثـة, وإن كـان أ

 منـى فـال أو اسـتحبابه عـىل املـشهور أن الرجـوع الرجـوع مـن يف صـحة وصـلها هبـا خالف
ام منى   .يتصور فيه ما نقله عن األكثر, وإن كان بعد أ

بعـة مـن إذا صح اتصاهلا هبا فام املانع من اعتداده بكلها ثالثة للثالثـة وأر: فإن قلت
  .السبعة فيأيت بثالثة فقط?

ُقلت ه صام قبل وقوفـه بطـل أن يكـون يشء منهـا :ُ ه إن محلت املسألة عىل أ  يمنعه أ
بــه إن رشط للــسبعة; ألن رش ــه بعــده فجوا ط صــومها كونــه بعــد وقوفــه, وإن محلــت عــىل أ

الــــسبعة كوهنــــا بعــــد حتقــــق تقــــدم الثالثــــة, وهــــو مفقــــود الحــــتامل كــــون الثالثــــة مــــن الــــسبعة 
الــــرشط حتققـــه ال احتاملــــه, بــــل الـــراجح جعلهــــا مــــن آخرهــــا;  أوائلهـــا أو أواخرهــــا ورشط

  .ة من أوهلاصومها عىل أهنا السبع َّ نيةألهنا أبعد من تأثري
مــه وســبعة بعــد ;املعتمــر يف الــصوم كاحلــاج يــصوم ثالثــة: وروى حممــد  يريــد يف إحرا

  .ذلك
  .ومن نيس حلق عمرته حتى أحرم باحلج صام ثالثة وسبعة بعد ذلك: قال

 فلـــم جيـــده اًمـــا صـــنع يف عمرتـــه مـــن تـــرك ميقـــات أو وطء أو مـــا يوجـــب هـــدي: وفيهـــا
ام وسبعة بعد ذلك   .صام ثالثة أ

ـه يقـيض يف غـري حـج فكيـف ال يـصوم يف ومن ع جز يف ميش نذر صام متـى شـاء; أل
 ومـــن مل يـــصم حتـــى رجـــع لبلـــده ولـــه هبـــا مـــال مل جيزئـــه الـــصوم وبعـــث باهلـــدي, ,غـــري حـــج

رس قبل صومه ئه وهو,اًلو صام من وجد مسلف, ووكذا من أ   . مورس ببلده ففي إجزا
  .املذهب وابن شاس عن ,عن أشهب يف كتاب الصوم َّالشيخنقل 
ـــرس بعـــد صـــوم يـــوم أو , و وهـــو مـــورس ببلـــده مل يـــصماًمـــن وجـــد مـــسلف: وفيهـــا مـــن أ

 بعــد يــومني البــن حــارث عــن ابــن القاســم, وابــن :ثالثهــاورجوعــه للــدم,  يــومني يف متاديــه
ُاملاجشون, وابن َعبد احلكم   .أهدى فإن شاء متادى أو,ن وجده أول يوميف ظهارها إ, وِ
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  .الثالثة وقبل السبعة أهدي عنه املتمتع بعد صومهإن مات : وسمع ابن القاسم
ْبن رشدا هيـدى عنـه : من وجد اهلدي بعـد صـوم الثالثـة مل جيـب عليـه, فقـول مالـك: ُ

ه ال يصوم أحد عن أحد   .استحسان; أل
  .وحكم هدي متمتع مات بعد رمي مجرة العقبة تقدم يف فصل التمتع

ال يلفق واجب  املنتقل عنه مجلةما انتقل عنه من بدل آلخر رشطه ترك : ابن شاس
  .من صنفني
ُقلــت  كــام تقــدم عنهــا, ونقــل ابــن هــارون صــحة تلفيقــه مــن اثنــني مــن اً وال اضــطرار:ُ

  .صنفه ال أعرفه
  . ويف قياسه عىل الكفارة نظر; لظهور التعبد يف مسائل احلج

  ]باب حمل ذكاة اهلدي الزماين[
  :)1(اًر هنارويف حمل ذكاة اهلدي الزماين بعد فجر يوم النح

  . بعدهًال جيزئ قبل فجره وال ليال: فيها
             نحــــــره بمنــــــى قبــــــل : روى حممــــــد, وجيــــــزئ يف ليلتــــــي تالييــــــه: اللخمــــــي عــــــن أشــــــهب

   .اإلمام جمزئ
  ]باب حمل ذكاة اهلدي املكاين[

  :واملكاين منى برشط كونه يف يوم النحر أو تالييه يف حج
  .لف العقبة واألفضل عند اجلمرة األوىلمنى كلها منحر إال ما خ: روى حممد

ُاملاجـــشونقـــول اللخمــــي مـــع ابـــن , وويف رشطـــه بوقفـــه املـــشهور وعـــىل املــــشهور, : ِ
  .وقف جزء من الليل, كام مر: املشهور قوهلا
إن ضـــل بعـــد تقليـــده وإشـــعاره أجـــزأ وقفـــه غـــري ربـــه كرســـوله بـــه, وال جيـــزئ : وفيهـــا
  .ر احلرام فحسن, وإال فال يشء عليهما وقف به إن بيت به باملشع, ووقف التجار

                                     
ه جيوز يف ليلتي تالييه, فإنهذا رسم عىل املشهور: َّالرصاع قال )1(   . يف املذهب قوال أ
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خرج: قيل    الرتوية ملنى ثم يدفع به لعرفة?به يوم أ
مل أسمع منه أكثر من وقفه بعرفـة, وال يـدفع بـه قبـل الغـروب, ولـو ذكـى بمكـة : قال
ئه,  ما وقف به ام منى لنقيل اللخمي, وله عن أشهب مـع :ثالثهاففي إجزا  إن ذكى بعد أ

لـه عـن ابـن حبيـب , وولـو تعمـد تركـه حتـى مـضت منـى: ًلقاسم قـائالعنه مع ابن ا َّالشيخ
ُاملاجشونعن ابن    .بمكة ما حمله منى أجزأه وأساء إن جهل فنحر: ِ

ام منى نحره بمكة: وفيها   .من ضل هديه بعد وقفه فوجده بعد أ
  . وبه أقول,جيزئه:  فيام بلغني عنهًوعليه بدله, وقال قديام: قال يل مرة

ئــه قــوال أشــهب, ولــو ضــل قبــل و ــام منــى فنحــره بمكــة; ففــي إجزا قوفــه بــه فوجــده أ
كـل هـدي ال ينحـر بمكـة إال بعـد : عـن حممـد روايـة أشـهب َّالـشيخونقل اللخمي مع نقـل 

ام منى  باالتفـاق عـىل إجـزاء اجلـزاء بمنـى مـع اًصوب اللخمي اإلجزاء يف كلهـا حمتجـ, وأ
  .بمكة ما حكمه منى أجزأ ذلك أجزأ  فإذا,]95: املائدة[ ﴾ Æ Å Ä﴿نص 

  .اً أو تطوعاًوحمل ما فات وقفه بمكة, برشط إدخاله من حل واجب
إن جدده بعد عرفة غري واجب فله نحره بغري إخراجه للحـل; : وقول ابن احلاجب

ـــه جــزور ال هـــدي بعيــد, وإرادتـــه تعميــة وتغلـــيط, , وٌوهــم تأويلــه ابـــن عبــد الـــسالم عــىل أ
َّدونــة وهــو ظــاهر امل,ه وقولــهوقبولــه ابــن هــارون ومحلــه عــىل ظــاهر الفــرق بيــنهام أن : ًقــائال َ

, ٌالواجب آكد فاشرتط فيه اجلمـع بـني احلـل واحلـرم بخـالف التطـوع لـضعفه; وهـم بـشيع
 إن كان أدخله من احلل ,كل هدي واجب أو تطوع مل يوقف حمله مكة: يف ثالث حجهاو

  . واملروة أفضل,مل خيرجه إليه ثانية
  .يوهتا من منازل الناس مثلها ال احلرمما ييل ب: وروى حممد

ال جيزئ نحر هدي عمرة إال ببيوت مكة حيث البنيـان, ال بـاحلرم : وسمع القرينان
 وقـد ,]25: الفتح[ ﴾ ^ _ ` a﴿قبل دخول مكة أو عند ثنية املدنيني; لقوله تعـاىل 

  ., سمعت ذلك)1( هديه باحلديبية يف احلرمغنحر 
                                     

, رقـم 242 /2:  والطحاوي يف مـشكل اآلثـار,)4135( رقم ,453 /2: أخرجه النسائي يف الكربى )1(
)3786.(  
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ْبــــن رشــــدا  غرم إذا كــــان باحلديبيــــة; ألهنــــا يف احلــــل ومل يكــــن يف احلــــ معنــــاه نحــــره: ُ
  . من احلرم فبعث هبديه من احلديبية فنحر باحلرماًممنوع

هذه الرواية يف نوادره مساقة فاسدة غري صحيحة عىل مـا تأولـه فيهـا,  َّالشيخوساق 
 يف غإن نحـــره : قيـــل, وأن احلديبيـــة يف احلـــرم َّالعتبيـــةروى أشـــهب عـــن مالـــك يف : فقـــال
  .ديبية يف احلل ال احلرماحل

ُقلت احلديبية قرية صغرية سميت ببئـر هنـاك عنـد مـسجد :  قال عياض يف املشارق:ُ
  .الشجرة, بينها وبني املدينة تسع مراحل ومرحلة إىل مكة

  .هي من احلرم: قال مالك
َّن القصارقال اب   .بعضها من احلل: ُ
َّن القــصارروى ابــ: البــاجي  بمكــة إطعــام فقــراء احلــل ملــن نحــر هــدي جــزاء بمنــى أو ُ

  .منه ينقل ذلك هلم
  .من بعث معه هبدي لينحره يف حج وهو معتمر أخر نحره بحجه: يف املوطأ
ــام منــى فعــىل املبعــوث معــه وقفــه ونحــ: البــاجي ره يــوم النحــر بمنــى ألن ربــه وقفــه بأ
  .حج أو مل حيج

تــى ينحــره يف  مل ينحــره يف عمرتــه وأخــره حاًلــو أدركــه ربــه معتمــر:  وروى حممــد:قــال
  .حج

  .ألخره بحجة اًكام لو قلده لينحره يف حج فدخل متمتع: الباجي
ُقلـــت  فأحـــب إيل أن ال اًمـــن بعـــث هبديـــه ثـــم أدركـــه معتمـــر:  يف النـــوادر روى حممـــد:ُ

  .ينحره حتى حيل
إذا حل من عمرته نحره ال يؤخره ملنى, ولو كان إنـام بعـث بـه : قال عنه ابن القاسم
  .عنه تقدم أجزأ ما قلد قبل متتع أو قران, و فيهيف حج وأخره لينحره

ــــام وال هنــــار  اًوال مكــــان كطعامــــه وصــــومه, فــــإن جعــــل هــــدي والنــــسك ال ختــــتص بأ
  .فهدي, وتقدم حكم والية ذكاته وتسميتها يف الذبائح
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  ]باب األيام املعلومات[
ــام املعلومــات يــوم النحــر وتاليــاه, واملعــدودات تاليــه وتاليــاه علوم يــوم , فــامل)1(واأل

يـــوم احلـــج األكـــرب يـــوم : ســـمع ابـــن القاســـم, واألضـــحية, واملعـــدود يـــوم رمـــي اجلمـــرات
  .النحر ال يوم عرفة

   
  

  

                                     
بــــع معــــدود : َّالرصــــاع قــــال )1( غــــري معلــــوم تلخــــص مــــن ذلــــك أن اليــــوم األول معلــــوم غــــري معــــدود والرا

  .واليومان معلومان معدودان
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   ]كتاب الصيد[
 ,ٍّأخذ غري مقدور عليه من وحش طري أو بر أو حيوان بحر بقـصد: اً مصدر:الصيد

  .إىل آخره... ما أخذ: اسام, وٍلفاعل) أخذ(فال يتوهم إضافة 
ترك ابن احلاجب تعريفه جلالئه; يرد بأن اجلالء املغنـي عـن : بن عبد السالموقول ا

التعريــف الــرضوري ال النظــري, فــإن أراده مل يفــده, واألول ممنــوع, وهــو مــن حيــث ذاتــه 
  .)1(اًجائز إمجاع

                                     
الـــصيد مـــصدرا أخـــذ غـــري مقـــدور عليـــه مـــن وحـــش طـــري أو بـــر أو حيـــوان بحـــر : (قولـــه: َّالرصـــاع قـــال )1(

إلـخ ثـم قـال وقـول ابـن عبـد الـسالم تـرك ابـن احلاجـب حـده جلالئـه يـرد ) مـا أخـذ(وقـال واسـام ) بقصد
  .النظريلتعريف اجلالء الرضوري ال بأن اجلالء املغني عن ا

ه يمنـع لـه هـذا معنـى , فإنـ فإن أراد اجلالء النظري فهو مسلم وال يفيده مـا ادعـاه وإن قـصد الـرضوري:قال
ـه قـال مل أحـده لظهـور معنـاه فكيـف َّالـشيخ ما ذكر وهـو حـق ولقائـل أن يقـول إن  يف التـيمم نقلنـا عنـه أ

) أخــذ إلــخ( يف احلــد املــصدري :يــرد مــا قــال شــيخه هنــا ولعلــه قــال ذلــك قبــل ظهــور هــذا الــرد لــه فقولــه
  .أخرج به املقدور عليه) قدور عليهغري م: (األخذ مناسب ملقولة املحدود وقوله

 وإذا صـــح ذلـــك , ذكـــر أن الـــصيد يطلـــق عـــىل االصـــطياد وعليـــه محـــل ترمجتهـــا:املغـــريبَّالـــشيخ  :)فـــإن قلـــت(
ه أخذ    . وهو سبب عنه,فكيف يفرس به الصيدفاالصطياد سبب يف األخذ ال أ

ُقلت ـه بمعنـى االصـطياد كـام ذكـر املغـريب :ُ ئها هذا السؤال ووقع اجلـواب أن الـصيد نمنـع أ  تقدم لنا يف إقرا
ـبل بمعنى أخـذ الـصيد ه مـصدر فعـل ثالثـي بمعنـى أخـذ واصـطاد مـصدره االصـطياد فـصح كـالم ; أل

َّ نيــــة يت بغــــري بنيــــة االصــــطياد وخــــرج بــــذلك اآل:أي) بقــــصد: (وكــــالم املغــــريب فيــــه بحــــث قولــــهَّالــــشيخ 
  .َّلنيةواإلضافة املذكورة إىل املفعول فال يصح أن تكون إىل الفاعل لقرينة ا

 ; ألنفيــه فيهــا نظــرَّلنيــة  إذا فــرس تــم الــصيد باألخــذ عــىل مــا ذكــرتم ال باالصــطياد فيقــال ذكــر ا:)فــإن قلــت(
  .اد ال يف أخذ الصيد بعد االصطيادرشط يف االصطيَّلنية ا

ُقلت(   . ذلك من جتوز واهللا سبحانه أعلم وهو املوفق للصواب ال بد يف :)ُ
 وهــو أخــرص والــوحش ,يف رســمه مــن وحــش أو حيــوان بحــر بقــصدَّالــشيخ  ألي يشء مل يقــل ):فــإن قلــت(

  .يعم ما ذكرت
ُقلت( ئه وبسطه):ُ  ثم ظهر يف اجلـواب أن الـوحش غلـب يف وحـش الـرب فلـذلك , هذا سؤال أوردناه يف إقرا

 فيـه أخــذ :قـالَّالـشيخ  ثـم وقفـت عـىل رسـم لــبعض تالمـذة ,ن رسـمه غــري مـنعكسذكـر الطـري لـئال يكـو
ــت أن الــسؤال قــوي عنــده  وزاد مــا زاد ,غـري مقــدور عليــه مــن وحــش أو حيــوان بحــر موجبـه متلكــه فرأ
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 ,اً أو قـرم للحـم فـال بـأس بـه ولـو كـان غنيـاًمن جعلـه كـسب:  روى ابن حبيب:َّالشيخ

  .ألهل البادية, وخروج احلرضي له خفة وسفهوروى األخوان خفته 
ال أرى صـــيد الـــرب إال لـــذي حاجـــة, وصـــيد :  عـــن ابـــن القاســـم)1(حـــسني بـــن عاصـــم

  .البحر واألهنار أخف; ال بأس بصيد احليتان
 مبــــاح, ولــــسد خلتــــه أو لتوســــيع ضــــيق عــــيش عيالــــه اًهــــو لعيــــشه اختيــــار: اللخمــــي

أو  َّ نية, ودونَعبد احلكمأباحه ابن مندوب إليه, وإلحياء نفس واجب, وللهو مكروه و
  . حراماًمضيع واجب

  ]باب شرط الصائد فيما تعذرت ذكاته يف الرب[
; فــصيد الكــافر غــري )2(إســالم صــائده وقــصده ذكاتــه: فــرشط مــا تعــذرت ذكاتــه بريــا

 =                                     
ليخــرج بــذلك مــا ال يوجــب متلكــه رشعــا فيخــرج إهبــام اإلضــافة ) بقــصد: (يف آخــر حــده وحــذف قولــه
  . حمرمات الصيد وفيه بحث أصنافإىل الفاعل وغري ذلك من

, أن ذكر القصد يف رسمه إن زيد إلخراج ما يتـوهم مـن إضـافة الفاعـلَّالشيخ  أورد عىل رسم :)فإن قلت(
ه ال يـــشرتط فيـــه قـــصد بوجـــه حتـــى لـــو أخـــذ , فإنـــه يوقـــع يف إخـــراج صـــيد البحـــر مـــن جمـــويس وغـــريهفإنـــ

  .أكلها ميتته جيوز ; ألناًا رشعًا لكان مباحًجمنون منه صيد
ُقلــت(  صــوبنا يف اجلــواب أن القــصد خيــص بــه الــربي ومــا قبلــه وال يــصح تعميمــه فلــو زيــد بقــصد يف بــري :)ُ

ه إذا قيد بذلك تـرد إضـافة الفاعـل يف البحـري با ثم عرض يل بعد ذلك أ  فـإذا أخـذ حـوت ,لكان صوا
  .علمه يصدق عليه الرسم وليس بصيد رشعا واهللا سبحانه أ, فإنغريه ثم أخرج للساحل

دلس:  هو)1(   .حسني بن عاصم بن مسلم بن كعب بن حممد بن علقمة الثقفي األ
ْبن وهبسمع من ابن القاسم, وأشهب, وا ِّمطرف , وَ   . بن عبد اهللاَُ

  .181: , صجذوة املقتبس: وانظر ترمجته يف
:  باتفــاق قولــهأخــرج بــه الكــافر الكتــايب عــىل املــشهور واملجــويس) إســالم صــائده: (قولــه: َّالرصــاع قــال )2(

  .من ال يميز من صبي وجمنون ومعتوهأخرج به ) وقصده ذكاته(
ـ خمالفـة ملـا ذكـر : عبارة ابن احلاجب:)فإن قلت( ه قـال أركانـه الـصائد واملـصيد واملـصيد بـه وال َّالـشيخ; أل

ه كذلك ولذا قال شارحه املحتـاج إليـه بالـذات مـا ذكـر مـن الفاعـل ومـا بـه العمـل وحمـل الفعـل  شك أ
 ذلـك لـيس حمتاجـا إليـه بالـذات هـذا معنـى مـا أشـار إليـه وبيـان ; ألنقال ومل جيعل منها صفة االصطياد

 , ذكــر املــصيد بــه وعرفــه ثــم ذكــر املــصيد وأحــال تعريفــه عــىل احلــد األول:َّالــشيخاملخالفــة املــذكورة أن 
  .إىل االصطيادمسلم يصح منه القصد ومل يذكر الصائد كام ذكر ابن احلاجب يف قوله الصائد كل 

= 
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عــــن  َّالــــشيخ يكــــره للمــــشهور, و:ثالثهــــايف كــــون الكتــــايب مثلــــه أو كمــــسلم, , وكتــــايب ميتــــة
ْ وهــببــنأشــهب مــع ا , , وحييــى ابــن إســحاق عــن ابــن نــافع, وابــن حبيــب مــع روايــة حممــدَ

  .صوب ابن العريب وغريه الثاينو
  .ال يوكل صيد سكران وال جمنون: وروى حممد

  . واملعروف وال مرتد,وال صبي ال يعقله: وفيها
  .هو كمن ارتد لدينه: اللخمي

به: ابن حبيب   .أكره صيد اجلاهل بحدود الصيد غري متحر صوا
  ]باب رسم املصيد به[

; فرشط احليوان إرساله, فلـو خـرج دونـه ثـم )1(حيوان معلم أو آلة غريه: املصيد به
ه; ففــي إباحتــه,  َأصــبغ إن زاده ذلــك قــوة وانــشالء للخمــي مــع التونــيس عــن :ثالثهــاأغــرا ْ َ ,

ُاملاجــشونوابــن القاســم مــع مالــك وابــن  َّن القــص, ومل يعــز البــاجي األول إال لروايــة ابــِ , ارُ
ْبــــــن رشــــــدوعــــــزا ا َصــــــبغَالثالــــــث أل ُ ُاملاجــــــشون مــــــع ابــــــن ْ ــــــافع, وروايتــــــه وظــــــاهر  ِ                       وابــــــن ن

ْبـن رشـدال أحـب أكلـه; كراهتـه, ومل يتعرضـه ا: سامع ابـن القاسـم بحملـه عـىل ظـاهره وال  ُ
  .رصفه عنه

  .ع ثم أشاله فكإرساله من غري يدهلو زجره عن خروجه فرج: املازري
 =                                     

ُقلـــت(  ولـــيس فيـــه خمالفـــة بـــل عـــدل عـــن لفـــظ ابـــن :َّالـــشيخ املعنـــى الـــذي أشـــار إليـــه ابـــن احلاجـــب أتـــى بـــه :)ُ
, احلاجــب لظهــور فــساده يف إتيانــه بلفــظ الــسؤال يف اجلــنس لظهــور خلــل ذكــر اإلســالم يف صــائد البحــر

ا من غري خـالف يف ذلـك ًأو جموسيا ًا كتابيًه ال يشرتط فيه اإلسالم ويصح يف صائده أن يكون كافرفإن
 ألن البحر طهور ماؤه حل ميتتـه فغايتـه إذا صـاده كـافر أن يكـون ميتـة وهـي حـالل أكلهـا :قال شارحه

ته واهللا سبحانه أعلم وهو املوفق للصواب:َّالشيخفلذا قال    . يف رشط الصيد ما رأ
تعلـيم يـأيت بعـد فعـرف بجـيل يـذكر حيـوان جـنس ومعلـم فـصل وال) حيوان معلـم: (قوله: َّالرصاع قال )1(

أشار هبا إىل مـا ذكـره بعـد يف قولـه ذات حـد جيـرح وذلـك رشط يف اآللـة وكـل يشء ) وقوله أو آلة(بعد 
ه زيادة بيان ولو اقترص عىل آلة ) غريه (:جيرح من عود أو حجر حاد صح االصطياد به وقوله يظهر أ
يام إذا صـــيد طـــري بخمـــر فجعلـــوا اخلمـــر آلـــة ومل لـــصح وانظـــر مـــا ذكـــره يف تفـــسري اآللـــة مـــع مـــا قـــالوه فـــ

  .ويظهر أن مراده باآللة ما يؤكل به الصيد ال ما يؤخذ به, واهللا أعلمَّالشيخ يدخلها 
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إن قرب مـن يـده, ولـو : ابن حبيب, واختار ابن القاسم حله, ورجع عن حله: فيها
  .وقريبا ه بعد إرساله وطال ثم انبعث فلغوترك انبعاث

 ورده ,عىل حـل ثـاين صـيد مـن مجاعـة أرسـل عليهـا حـل, وظاهرها كذلك: اللخمي
ه يف عمله, وبأن ظاهر قوله  فيلـزم حل كلها ولـو طـال مـا بـني أوهلـا وآخرهـا;: املازري بأ
  .حله وإن طال وهو وافق عىل حرمته

  .لفظها وحكم تركها يف الذبائح, وويسمى حني إرساله ورميه
ض: الباجي   .اً ومل أر فيه نص,اًلو سمى حينئذ ثم قدر عليه سمى لذكاته أ

  .وإرسال جمويس كلب مسلم ولو معه لغو, بخالف إرساله كلب جمويس
  :ويف التعليم طرق

زجــار الطــري; :رابعهــانــشالء أو االنزجــار أو واإلجابــة, يف كونــه اإل: اللخمــي  لغــو أ
إن عجــــز عــــن خــــالص الــــصيد مــــن كلبــــه أو بــــازه حتــــى مــــات أكــــل; : لقــــول ابــــن القاســــم

ُاملاجشونوألشهب مع ابن القاسم وابن حبيب عنه, وابن حبيب مع ابن  ِ.  
  . واملعترب ما يمكن عادةاًليس هذا اختالف: ابن بشري
  .رب اإلنشالء واإلجابة عند الدعاءاملعت: ابن العريب

  .طرق; األكثر لغوهويف رشط عدم أكله 
  .يف الكلب روايتان: ابن العريب
حكــى أبــو متــام عــن , و, والكلــب املعــروف مثلــهاًال يعتــرب يف الطــري اتفاقــ: ابــن بــشري
  .باعتباره: املذهب قولة
  .متالفهد ومجيع السباع كالكلب, وسباع الطري كالبازي إذا عل: وفيها

ه مل يفقه: وروى ابن حبيب   .إال النمر أل
  . أو ابن عرساًاملعترب ما يفقه التعليم ولو كان سنور: ابن شعبان
ال ينبغــي بغــري معلــم ال يعلــم إدراك ذكاتــه كمقــدور عليــه, فــإن علــم جــاز, : اللخمــي

  . حياته أو الاً مرجوً منفوذ املقتل أوالاً أو جرحيًثم صيده كمقدور عليه سليام
تيــل املعلــم مــع غــري معلــم أو أحــدمها وجهــل, وقتيــل املعلــم بعــد إمــساكه اآلخــر وق

ــه قتيــل املعلــم; فظــاهر املوطــأ ميتــة نقــل ابــن بــشري فيــه ويف كــل مظنــون , وميتــة, ولــو ظــن أ
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موجـــب حلـــه حلـــه, ونحـــوه يف قتيـــل حجـــر ذي حـــد, ومـــا ذبـــح يف املـــاء, واملرمـــي بـــسهم 
  .مسموم

  . كوهنا ذات حد جتريح:ورشط اآللة
  .ما خرقه حد معراض أو عصا أو عود ومل ينفذ مقتله فامت أكل كالسهم: وفيها

ال يعجبنــي أكــل صــيد رمــي بحجــر حــاد يــذبح بـــه; إذ : ابــن حبيــب عــن ابــن القاســم
  .لعله بعرضه
  . لو علم إصابته بحده أكل:يريد: الباجي

  إن أصـابه بـاألرض ال:ثالثهـايف أكل مـا مـات بخـرق طـرف املعـراض, : ابن حارث
مـــن : الحـــتامل موتــه بالـــسقطة, وحييــى بــن عمـــر فيهــا: اهلــواء البــن القاســـم وأشــهب قــائال

  . فأثخنه حتى عجز عن الفرار ثم رماه آخر فقتله; طرح وضمنه لألولاًرمى صيد
إن جرحتــه رميــة األول فقــط وقتلتــه : , وقــالاًضــمنه عقــري: زاد اللخمــي عــن أشــهب
 فللثاين وهبا بيـنهام تـساوت الرميتـان أو اختلفتـا يف األوىل رمية الثاين أو حبسته دون إعانة

  .القوة
لــو كــان ألحــدمها جــارح ولآلخــر اثنــان, أو كــان بيــنهام : " قــول ابــن شــعبان:اللخمــي

ـه عـىل قـدر "عىل التفاوت فالصيد بينهام نصفني , خالف معروف قول مالك وأصـحابه أ
 للــصائد واخلــارج تبــع حــسبام أجــزائهام كمنفعــة الدابــة والعبــد, ورده املــازري بــأن الفعــل

  .قيل يف غصبه
  .ينفذ مقتله وال أدركت ذكاته طرحوما مات بسهم مسموم مل 

ْبن رشدا   .اًاتفاق: ُ
ْبـن رشـدوفيه ــــ إن أدركت ــــ سامع ابن القاسم مـع حكايـة ابـن حبيـب وا  َسـحنونمـع  ُ

فذ مقتله فطريقان   .وإن أ
ْبن رشدا   .رشكه يف إنفاذ مقتلهال يؤكل ألن السم : عن ابن حبيب ُ
ْبن رشدا   .ويدخله اخلالف من املذبوح يف املاء: ُ

علــة خــوف إعانــة الــسم عــىل قتلــه منتفيــة, فــإن أمــن خــوف الــسم عــىل أكلــه : البــاجي
كالبقلـــة جـــاز أكلـــه عـــىل أصـــل ابـــن القاســـم, وفيـــه نظـــر عـــىل أصـــل ابـــن نـــافع يف رعيـــه نفـــوذ 
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  .ه مل يؤكلالسهم املقتل قبل سقوطه يف املاء, إن نفذه في
غــــري , وأكـــل:  منفــــوذ املقتـــل; ففيهــــااًولـــو رمــــى صـــيده يف اجلــــو أو اجلبـــل فــــسقط ميتـــ

  .منفوذ
  .ال يؤكل: ر قول ابن القاسم فيهااختلف فيه, فذك: قال ابن حارث

  .; ألن املوت من الرميةًلو قال قائل يؤكل كان قوال: وقال أشهب: قال
كر : قال حييى بن عمر   .قول أشهب َسحنونأ

  ]اب املصيدب[
 :ثالثهــا; )1( تقــدم يف الرســم, ونــاد الــنعم يف كونــه كــوحش أو مقــدور عليــه:واملــصيد

عـىل قـول ابـن , و; لتخريج اللخمي عىل الـوحش لعلـة العجـز عنـهًألن هلا فيه أصال; البقر
ة يطعنها حيث أمكن   .حبيب يف النعم يعجز عن ذكاهتا بسقوطها يف مهوا

                                     
  .دم يف الرسم وهذا من حسن اختصاره تق:قال: َّالرصاع قال )1(
  .املصيد منهري إلخ فكيف يؤخذ رسم  قد قال يف رسم الصيد غري مقدور عليه من وحش ط:)فإن قلت(
ُقلــت(  يقــال املــأخوذ غــري املقــدور عليــه مــن وحــش طــري أو بــر أو حيــوان بحــر بقــصد فقولــه غــري املقــدور :)ُ

عليــه أخــرج بــه مــا قــدر عليــه مــن الــوحش وجيمــع ذلــك مجيــع مــا يف الــرب مــن طــري وغــريه مــن املتــوحش 
نه   .قوله أو حيوان بحري أدخل به صيد البحر يف مجيع حيوا

 قـــال الـــوحش املعجـــوز عنـــه املـــأكول فـــزاد يف القيـــود املـــأكول وحـــذف حيـــوان :احلاجـــب ابـــن :)فـــإن قلـــت(
  .بحر

ُقلت(  املـصيد رشعـا يـصدق عليـه واحلـد ال ; ألن أما حذفـه حليـوان بحـر فـال يـصح لعـدم انعكـاس رسـمه:)ُ
ب  ابـن احلاجـَّالـشيخ; ألن وأما زيادة قوله املـأكول فلـم يعتربهـا طَّالشيخ يصدق عليه ولذلك زاده 

ا مــا يفعــل ذلــك ثــم يفــرع عــىل ذلــك مــسائل يــذكر فيهــا ً وكثــري,ذكــر الــصورة املتفــق عــىل جوازهــا رشعــا
ل بعد واملحرم أكلـه  قصد ما يعم املصيد املحرم واجلائز ولذا قا:َّالشيخ و,اخلالف ويرتبها عىل قيوده

  .صيده له مثله
ال حيـوان غـري مقـدور عليـه يف  إن صح مـا ذكرتـه فـألي يشء خـصص الـوحش بـالطري وهـال قـ:)فإن قلت(

س عىل قول ويشمل ما ,بر أو بحر وشمل ذلك صحيح الصيد وفاسده عموما   .ند من املتأ
ُقلت( َّالـشيخ  وانظـر ألي يشء عـدل , لعله رأى غلبة استعامل الـرشع لفـظ الـصيد يف املتـوحش وفيـه نظـر:)ُ

ـه أخـرص ممـا  ومل يقل مثل ما قـال ابـن ا,إىل ما ذكر من قوله غري مقدور عليه حلاجـب معجـوز عنـه مـع أ
  .َّالشيخذكر 
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ْبـــــن رشـــــدوفـــــرق ا حقـــــق الفـــــور, ومل يتعرضـــــا لعلـــــة العجـــــز; فلعلـــــه بت: مـــــع املـــــازري ُ
ال بـأس أن تعرقـب : ًابـن حبيـب قـائال, ولوضوح الفرق بـني األصـل والطـارئ واملـشهور

  . ثم تذكىً ال يبلغ مقتالاًغري البقر وتعقر عقر
ة: ونقــض التونــيس قولــه بجــامع : ال يلحــق غــري البقــر هبــا; بقولــه يف الــساقط يف املهــوا

  .العجز عن ذكاهتام
 بــالوحش مــن اًيف الفــرق نظــر, ألن البعــري النــاد أقــوى شــبه: ول ابــن عبــد الــسالموقــ

الساقط; يرد بأن العلة العجز ال التوحش, ولذا لو حصل الوحش بعـد اإلرسـال بحيـث 
  .يقدر عليه بال مشقة صار كالنعم, فإن كانت العلة العجز تم الفرق
س كالنعم, وكذا لو عجز أو حل بعد اإلرسا ل بحيث يقـدر عليـه بـال والوحش يتأ

مشقة, بخالف قتيل مرسل ثان أمسكه األول بعد إرسـاله; لـنص كتـاب حممـد يف األول, 
َأصبغو ْ   . يف الثاينَ

األخـرى بنـاء عـىل اعتبـار املـآل أو وقـت اإلرسـال,  وخرج اللخمـي قـول أحـدمها يف
رده تـــرجح ابـــن بـــشري يف صـــحة التخـــريج, و, وورده املـــازري بعـــدم الثقـــة بـــدوام إمـــساكه

  .بالفرق املذكور
ــه مظنــون, ,وعــرب ابــن احلاجــب بــأن دوام إمــساكه موهــوم  فــرده ابــن عبــد الــسالم بأ

ــــه لــــو أرســــل الثــــاين بعــــد إمــــساك : قــــال والظــــن يف األحكــــام الــــرشعية كــــالقطع, وحققــــه بأ
  .األول ملا أكل

ُقلت  تفسريه باملوهوم إن قصد به نقـل رد املـازري فلـيس كـذلك, وإن قـصد كونـه :ُ
نــده; فــإن أراد مطلــق إمــساكه فغــري صــادق بــل هــو مــشكوك فيــه وبــه يــرد دعــوى ابــن مــن ع

ه مظنون, واستدالله بعدم أكله لو أرسل الثاين بعد حبـسه األول  يـرد بـأن ,عبد السالم أ
الشك يف موجب ذكاة الـصيد حيرمـه, وإن أراد دوام إمـساكه دون قتـل مـن األول والثـاين 

  . يف مسألة حممد فصادق وعليه جيب محله فيتمحتى يصل إليه صائده فيذكيه كام
ــه يف الظــن املتعلــق بعــني احلكــم : وقــول ابــن عبــد الــسالم املظنــون كــاملتحقق; يــرد بأ

الــــرشعي ال بــــسببه رضورة الفــــرق بــــني ظــــن حــــل هلــــا يف احلــــوت وظــــن كــــون املــــصيد هــــو 
  .املرسل عليه
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ّالعتبي عن كتاب حممد, و َّالشيخ ِ ْ َأصبغعن ُ ْ ارح حلفـرة ال خـروج لـه ما اضـطره اجلـ: َ
  .منها, أو انكرس رجله فكنعم

  .وكذا ما بجزيرة صغرية يتأتى أخذه منها: حممد
ّالعتبــي  ِ ْ َأصــبغعــن ُ ْ مــا بالغــار والغيــضة والفــراخ بــوكر شــاهق خيــاف العطــب يف نيلــه : َ

  .وال حيلة يف طرحه برمح ونحوه كوحش
 واحــد, ولــو قتلــه ا كقتــل جــارحًقتيــل جــارحي مرســل واحــد أرســلهام معــ: اللخمــي

لـــو قتلــــه الثـــاين بإرســـاله بعــــد إمـــساكه األول طـــرح وقبلــــه , وأحـــدمها بعـــد إمــــساكه اآلخـــر
وعــــىل اســــتقالل كــــل عــــن اآلخــــر إن , املرســــالن عــــىل التعــــاون والــــرشكة كواحــــد, وتقــــدم

 ولــو تــأخر إرســاله, وإن اســتويا يف إدراكــه وقتلــه فبيــنهام, وإن ,اســتقل جــارح بقتلــه فلربــه
  .وقتله اآلخر طرح وضمنه رب القاتل إن كان املرسل الثاينحبسه أحدمها 
ــه جبــار; وكــان قبــل إمــساكه مل يــضمنه,إن جهــل الثــاين إرســال األول: املــازري ,  أل

يـــــضمنه, ولـــــو كـــــان كـــــذلك فجعـــــل األول كمـــــستحق لـــــه بـــــسبق : ظـــــاهر قـــــول اللخمـــــيو
قتلـــه مـــا ســـقط أن خيتلـــف يف أكلـــه ك إرســـاله, ويلزمـــه لـــو أمـــسكه الثـــاين عـــن الفـــرار وقتلـــه

  .املحرم أكله صيده له مثله, وبحفرة
  . وملضطر,صيد اخلنزير ألكله غري مضطر حرام: اللخمي

  .يستحب ذكاته: قال الوقار
ُقلـــت مـــن حيـــث ذاتـــه,  فيـــه نظـــر; ألن الرخـــصة تعلقـــت بـــه مـــن حيـــث كونـــه ميتـــة ال :ُ

  .وتذكية امليتة لغو
  .اًبدجيوز قتله أ: وصيده لقتله جائز; لقول مالك: اللخمي
  . رسحهاًمن ورث من عبده النرصاين خنزير:  يف والئهاقلت

واألســد والنمــر والفهــد والــذئب عــىل حرمتهــا مثلــه إال أن ينــوي االنتفــاع : اللخمــي
رده ابــن بــشري بــأن ذكاهتــا جللودهــا إنــام هــو عــىل كراهتهــا; يــرد بــأن , وبجلــده فينــوي ذكاتــه

  .از لبس جلودها والصالة عليهاإذا ذكيت ج: ظاهرها حتريمها مع قول مالك فيها
  .وفيها: ابن القاسم
  .ز للقتلوعىل كراهتها يكره رميها لألكل وجيو: اللخمي
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  . له رميها بنية الذكاة أو دوهناوالثعلب والضبع أخف منها,: قال
إن أراد خلــوف إذايتهــا فظــاهر, وإال فــألي يشء تقتــل,  )أو دوهنــا:( قولــه:ابــن بــشري

  .كاتهتعلقها بذ َّلنيةورشط ا
,  لينفــره مــن حملــه ال لــصيده فكــنعم ونحــوهاًمــن رمــى صــيد: عــن كتــاب حممــد َّالــشيخ

ْبـــــن وهـــــبســـــمع او ه مـــــن حيـــــث إنـــــه : , وروى حممـــــد, وقـــــال ابـــــن حبيـــــبَ           مـــــا رءاه إن نـــــوا
  .مباح كفى
ُقلت ه :  ألخـذه ابـن عبـد الـسالم مـن كـالم ابـن احلاجـباً ال أعلم فيه خالفـ:ُ وإن نـوا

بـ: عـن أشـهب َّالـشيخفه فقوالن; لنقل من نوع بان خال ـه غـريه أكـلاًمـن رمـى غرا ,  بـان أ
َأصبغعن و ْ   .من رمى تيتال فإذا هو ظبي مل يؤكل: َ

وانظـــر لـــو أراد ذبـــح كـــبش فذبحـــه فـــإذا هـــو نعجـــة, : وصـــوب التونـــيس األول, قـــال
أشــار املــازري جلــري القــولني عــىل اخلــالف األصــويل يف كــون اجلهــل , وواألصــوب أكلــه

ــه خــالف حقيقــيًصفة جهــالبالــ مهــا خــالف : قــال ابــن بــشري, و بالــذات, أو ال يــدل عــىل أ
  .ذكاته بعينه أكل, وإال فال َّ نيةيف حال إن مل خيص

ُقلـــــت بـــــصحة الوضـــــوء لـــــصالة بعينهـــــا دون غريهـــــا ) وإال فـــــال:( ال يعـــــرتض قولـــــه:ُ
ة عــىل القــول رفــع احلــدث عنــه يف معينــ َّ نيــةمللزوميــة صــحته هلــا صــحته لغريهــا, رضورة أن

 بـني , وال لـزوماًبصحة الوضوء يرفعه عنه رضورة, وكلام ارتفـع مل يعـد إال أن حيـدث ثانيـ
ذكاة معني ونيـة ذكـاة غـريه, وللمـسألة شـبه بمـسألة ناصـح ومـرزوق يف عتقهـا األول,  َّنية

  .فاعتربها هبا
 اًســبعلــو رمــى , و فــإذا هــو صــيد مل يؤكــلاً أو خنزيــراً أو ســبعاًلــو رمــى حجــر: وفيهــا

ُشـيوخلذكاة جلده فإذا هو ظبي; ففـي جـواز أكلـه نقـال عبـد احلـق عـن  ه وصـوب طرحـه, ُ
خــرج املــازري القــولني عــىل , ووجعلهــا التونــيس مــسألة نظــر ,ومل حيــك أبــو حفــص غــريه
  .القولني يف تبعيض الذكاة

  :ولو نوى غري ما رأى بجهة معينة, فطريقان
ن كان هبا صيد يف حله بقتله وكونه كنعم ما بغيضة أو غار أو وراء أكمة إ: اللخمي
  .هبمع أش َسحنونقوال مالك و
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مــا ال خيــتلط بــه غــريه كالغــار املــشهور أكلــه ومنعــه أشــهب, ومــا قــد خيــتلط : البــاجي
  .غريه به كالغيضة واحلدقة

َأصبغ ْ   .يؤكل, ومنعه ابن القاسم: َ
دون مرسـله ال من أرسل بازه عىل ما اضطرب إليـه لرؤيتـه إيـاه : وسمع ابن القاسم

ــه هــو, أو بعــدم طــريان  ــه غــريه, إال أن يوقنــه برؤيــة غــري مرســله أ أحــب أكلــه; الحــتامل أ
  .طري غريه من حمله

ْبن رشدا ه وغريه أكل; لقوهلا: ُ إن نوى : هذا إن نوى ما اضطرب إليه فقط, ولو نوا
داد نظــره مــن أرســل كلبــه إلحــ: لروايــة حممــد, ومجاعــة ومــا وراءهــا ممــا مل يــره أكــل اجلميــع

 أكــل مــا أخــذ, وهــذا أظهــر مــن محــل بعــضهم ســامع ابــن القاســم عــىل ً وشــامالاوالتفاتــه يمينًــ
يف مـــسألة حممـــد أجـــازه مالـــك : قـــال اللخمـــي, ووأشـــهب َســـحنونخالفهـــا, ووفـــاق قـــول 

  .مرة وكرهه أخرى
مـسألة الغيـضة, :  يريـد;ولو أرسله وال ظن صـح عـىل املـشهور: وقول ابن احلاجب

عبــد الـسالم بمرئــي مبــاح جهـل جنــسه بعيــد;  تفـسريه ابــن, و لــشهرة ذكرهــاومـا ذكــر معهـا
  .لعدم وجود مقابل املشهور فيه, بل سامع ابن القاسم يف الطائر نص بإباحته

 ال اً منـــه فغـــريه كـــنعم, وإن نـــوى واحـــدااملرســـل عـــىل متعـــدد إن نـــوى معينـًــ: اللخمــي
كـــنعم, وإن نـــوى أكثـــر مـــن واحـــد بعينـــه فالثـــاين كـــنعم, فلـــو شـــك يف األول مـــنهام فكالمهـــا 

 البن القاسـم اً إن كان شغله بأخذ األول يسري:ثالثهافأخذ أكثر منه بسهم أكال, وبغريه; 
ْبن وهبمع ا   ., ومالك وحممد واللخمي, وما أمكنت ذكاته فكنعم, وإال كفى جرحهَ

يف أكل ما مات برضب سيف أو تنييب دون جرح أو بصدم قوال أشهب : اللخمي
  .قاسموابن ال

ُقلت ْبن وهببن شعبان قول أشهب ال عزا ا:ُ   .معه َ
  .ومماسته كصدمه: عياض
ُقلــت ظــاهر الكتــاب إن : "قــول عيــاض, وكــصدمها  الــذي يف النــوادر عنــه, نطحهــا:ُ

ال يصح تنييب إال بإدماء وإن قل, وهو مقتىض قوله يف : نيبته ومل تدمه أكل مع قوله ثانيا
  .تناقضم" إن مل تنيبه مل يؤكل: الكتاب
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لـــو كدمتـــه أكـــل بخـــالف الـــصدم, ظـــاهره وإن مل :  قـــال ابـــن القاســـم:وقـــول التونـــيس
  .تدمه

  . فيام مات جيري من طلب الكلب, وفيه نظراًومل يذكروا خالف: قال
إن مل ينفــذ اجلــارح مقتلــه وقــدر عــىل خالصــه منــه, أو عجــز وقــدر عــىل ذكاتــه : وفيهــا

إمكاهنــا أكــل إن نيبــه, ولــو ذكــاه وهــو ينهــشه حتتــه مل يؤكــل إال هبــا, فلــو زهقــت نفــسه قبــل 
  . عىل خالصه منه مل يؤكلاًقادر

ْبن رشدإال أن يوقن موته بذكاته, فحمله ا: ابن القاسم   .عىل خالف قول مالك ُ
 ,إن شغله عن ذكاته إخراج آالهتا من خرجه أو انتظار من هـي معـه مل يؤكـل: وفيها

  .مهإن بادر إلخراجها من حزا: اسموسمع ابن الق
  .الصيد أكل أو من خفه فامت: حممد

  .وكذا لو مات يف قدر ما لو كانت شفرته بيده مل يدرك ذكاته: اللخمي عنه
ُقلت هـا املـازري عـىل قـويل : يريد:ُ مـه, وأجرا  وكذا لقدر ما خيرجها من خفه أو حزا

نــة  للنظــر يف زمــن ال يــسعه, وكونــه يف اجلاًاألصــوليني يف تكفــري مــن مــات بعــد بلوغــه تاركــ
عــىل املــشهور يف الــصبيان بنــاء عــىل اعتبــار تركــه أو مآلــه, وعــىل قــويل الفقهــاء بكفــارة مــن 

  .أفطرت يف رمضان العتقاد حيضها يف يومها ثم حاضت فيه ونفيها
فذ مقتله فحسن فري أوداجه: وفيها   .إن أ

ظــاهر قــول عيــاض اختــصاص , ووكــذا احللقــوم إن فــرى اجلــارح أوداجــه :احللقــوم
إن أفرامهــا اجلـــارح  :ني خلــروج الــدم مــنهام دون احللقــوم, وهــو ظــاهر قوهلــاذلــك بــالودج

  . فيجب اتباع الصيد الحتامل إدراك ذكاته,فقد فرغ من ذكاته
 بـــه أثـــر جارحـــه أو ســـهمه أكـــل مـــا مل يبـــت, وإن ًإن تـــوارى عنـــه فوجـــده قتـــيال: فيهـــا

  .أدركه آخر هناره
ا يــشككه يف املرســل عليــه ً ثانيــاًصــيدإن مل جيــد قربــه : زاد يف ســامع حييــى ابــن القاســم

  .منهام
 أكــل القتيــل; إال أن يتنــزه عنــه اًهــذا إن كانــا قتيلــني, ولــو وجــد أحــدمها حيــ: اللخمــي

لــو وجــد ســهمه , ويف اجلــارح ال الــسهم, النتفــاء احــتامل االنتقــال عــن املرســل عليــه لغــريه
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  . حبيب أو عرف املرسل عليه أكل وإال فال, رواه ابن,فيه أو كلبه عليه
 بـــه وذلــــك بعـــد طــــول, وأشـــار بعــــض أصــــحابنا إىل اًإن وجــــد كلبـــه متعلقــــ: املـــازري

  .اختالف فيه الحتامل كونه غري املرسل عليه
ُقلــــت َّن القــــصاروروى ابــــ:  يف اتباعـــــه, قــــالاً ظــــاهره ولــــو كــــان جــــاد:ُ مــــا يــــدل عـــــىل  ُ

تامل; وحلـديث كـاة فـال يبطـل بـاحومـن قـال هـذا رأى العقـر ذ: استباحته وإن مل يتبعه, قال
ــه :هــزي املخــرج يف الــصحيحبال  إنــه :البهــزيفقــال ; )1( مــر بظبــي حــاقف فيــه ســهمغ أ

  .اً هل كان يتبعه أو ترك اتباعه اختيارغسهمه, فلم يسأله 
 مل يؤكـل; الحـتامل إدراك ذكاتـه ًإن رجع عن اتباعه ثم وجـده مـن يومـه قتـيال: وفيها

  .لو تبعه
; فــــإن كــــان برمــــي أكــــل, اً ولــــو وجــــده منفــــوذهــــذا إن وجــــده غــــري منفــــوذ,: اللخمــــي

  . لقوته وضعف الصيداًوبجارح طرح, إال أن يعلم أن اجلارح يقتله رسيع
َأصــــبغعــــن  َّالــــشيخ ْ فــــذه قبــــل رجوعــــه عنــــه: َ  غــــري اًلــــو بــــات ووجــــده ميتــــ, وأو كــــان أ

  .منفوذ
ْبن رشدا   .اًيطرح اتفاق: ُ

ُقلـــــت      سهم كاجلـــــارح; ألن لـــــيس الـــــ:  وقالـــــه ابـــــن حـــــارث, وزاد قـــــال ابـــــن القاســـــم:ُ
  .سهمه يعرفه
َّن القصار الصواب رواية اب:اللخمي ال بأس بأكله يف السهم واجلارح, ولو رجـع : ُ

  .اًعن اتباعه اختيار
َّن القصارظاهر قول مالك يف املوطأ كراهته, ثم ذكر رواية اب: املازري ُ.  
ُقلـــت  يف غـــري :ثالثهـــافـــوذ, يف املن, و يكـــره:رابعهـــا يف الـــسهم, و:ثالثهـــا ففـــي أكلـــه, :ُ
ـــه :  فيهـــاً يكـــره البـــن القاســـم قـــائال:رابعهـــاالـــسهم, و مل أجـــد ملالـــك فيـــه حجـــة أكثـــر مـــن أ

ُاملاجــشونالــسنة مــع حممــد عــن أشــهب, وللخمــي عــن ابــن  مــع الــصقيل عــن ابــن حبيــب,  ِ
                                     

: , وأمحـد)781(الـصيد, رقـم  مـن أكلـه للمحـرم جيـوز مـا , كتاب احلـج, بـاب351 /1: أخرجه مالك )1(
  ).15488(, رقم3/418



אא 

 

295

295

َّن القـــصار, والبـــاجي عـــن روايـــة ابـــَعبـــد احلكـــمونقلـــه عـــن أشـــهب وابـــن  , واللخمـــي عـــن ُ
َأصبغيل عنه, مع حممد مع الصق ْ مل أجـد روايـة ابـن القاسـم طرحـه يف كتـاب الـسامع : ً قائالَ

 واللخمــي عــن روايــة أشــهب ,وال يف روايــة غــريه, فهــي منــه وهــم, أو عــن بــالغ ضــعيف
َّن القصار رواية اباًمصوب   .املتقدمة ُ

  .تلك السنة عورض بنقل خالفه وانفراده: وقول ابن احلاجب يف قول مالك
 ًفــإن غــاب عنــك يومــا« :ه فثابــت لروايــة الــصحيحني يف حــديث عــديأمــا نقــل خالفــ

             ثعلبــــة  روايــــة مــــسلم يف حــــديث أيب, و)1(»فلــــم جتــــد فيــــه إال أثــــر ســــهمك فكــــل إن شــــئت
رواية أيب داود , و)2(»إذا رميت بسهمك فغاب عنك فأدركت فكله ما مل ينتن« :غقال 

كل ما ردت عليك قوسك « :غقال من حديث عمرو بن شعيب يف حديث أيب ثعلبة, 
  .»ذكيا أو غري ذكي

  وإن تغيب عني?: قال
رواية النسائي , و)3(» غري سهمكاًوإن تغيب عنك, ما مل يضل أو جتد فيه أثر« :قال

قلــت يــا رســول اهللا إنــا أهــل صــيد وإن أحــدنا يرمــي الــصيد فيغيــب عنــه : يف حــديث عــدي
  .اًالليلة أو الليلتني فيتبع األثر فيجده ميت

إذا وجـــــدت الـــــسهم فيـــــه ومل جتـــــد فيـــــه أثـــــر ســـــبع وعلمـــــت أن ســـــهمك قتلـــــه «: قـــــال
  .كذا انفراده لعدم وجود روايته غريه, و)4(»فكله

أمــا انفــراده بــه فغــري صــحيح; لــذكر أيب داود عــن أيب رزيــن : وقــول ابــن عبــد الــسالم
همي إين رميته من الليـل فأعيـاين ووجـدت سـ:  بصيد, فقالغجاء رجل إىل النبي : قال

                                     
رقـم  ثالثـة أو يـومني عنـه غـاب إذا الـصيد والـصيد بـاب الـذبائح  كتـاب,2089 /5:  أخرجه البخـاري)1(

 الــــــصيد احليــــــوان, بــــــاب مــــــن يؤكــــــل ومــــــا والــــــذبائح الــــــصيد , كتــــــاب1529 /3: , ومــــــسلم)5167(
  ).1929(رقم  املعلمة, بالكالب

 الــصيد عنــه غــاب إذا احليــوان بــاب مــن يؤكــل ومــا والــذبائح الــصيد , كتــاب1532 /3: أخرجــه مــسلم )2(
  ).1931(وجده رقم  ثم

  ).2857(, كتاب الصيد باب يف الصيد, رقم 2/123: أخرجه أبو داود )3(
  ).4300(رقم  عنه فيغيب الصيد يرمي الذي , كتاب الصيد باب يف193 /7: أخرجه النسائي )4(
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الليل خلق من خلق اهللا عظيم لعله أعانك عليه « :فيه من الغد وقد عرفت سهمي, فقال
قريــب منــه يف بعــض طــرق عــدي بــن حــاتم; يــرد بــأن الكــالم يف , و)1(»يشء انبــذها عنــك

  .أو ظاهره خالفه: وقريب منه يف بعض طرق عدي; ال أعرفه, بل نصه: املسند, وقوله
ْبــن رشــدوقــول ا ميــت فــال تأكــل: , قــول ابــن عبــاسُ  أظنــه .مــا أصــميت فكــل, ومــا أ

  .اً ال يثبت به كونه مسنداًمرفوع
  .اإلصامء ما مل يبت, واإلنامء ما بات: ابن القاسم

َأصـــبغ بـــل نقلـــوا معارضـــة ;ومل أجـــد نقـــل معارضـــة قـــول مالـــك لغـــري ابـــن احلاجـــب ْ َ 
  .لرواية ابن القاسم بانفراده هبا, ونقل غريه من الرواة خالفها

الـذي سـمعت :  فقـال اللخمـي عـن حممـد;ك مار بصيد قادر عىل ذكاتـه ذكاتـهولو تر
ه املذهب   .طرحه, ونقله الصقيل عنه مع روايته, ونقله ابن حمرز كأ

وفيـــه بعـــد; لعجـــز ربـــه عـــن ذكاتـــه وغـــريه ال يلزمـــه, بـــل يقـــال لـــه قتلتـــه : زاد التونـــيس
  .فعليك قيمته
ُقلــت  يــصدق  مظنــة لفعــل اجلــارح بــه مــا إنــام ألزمــوه ذكاتــه حيــث خيــاف موتــه, وهــو:ُ

  .مذكيه يف خوف موته
  :ويف ضامنه املار طرق

  .مقتىض قول التونيس نفيه, وفيه نظر: ابن حمرز
كــان يتنــازع يف تــضمينه, ونفيــه أحــسن, ولــو كانــت شــاة كــذلك فواضــح; : اللخمــي

  .وف تكذيبه يف خوف موهتا فيضمنهاخل
ــــه مــــال مــــس: املــــازري قــــدر عــــىل صــــونه عــــن التلــــف لم جــــنح بعــــضهم لتــــضمينه; أل

  .فرتكه
جيــري يف املــذاكرات جريــه عــىل قــولني , واملنــصوص تــضمينه, قالــه حممــد: ابــن بــشري

   أو ال فال?يف الرتك, هل هو فعل فيضمن,
                                     

 جتـده ثـم عنـك يتـوارى الـصيد عـىل اإلرسـال , كتاب الصيد والذبائح, بـاب241 /9: أخرجه البيهقي )1(
  ).18678(مقتوال رقم 
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  .وأشار إليه ابن حمرز
ُقلــت ً مل يــرش ابــن حمــرز إىل أن الــرتك فعــل بحــال, بــل إىل كونــه موجبــ:ُ  للــضامن فقــط, اٍ

 اًالرتك فعل, بل اختلف املذهب يف حكم احلـاكم إذا كـان متعلقـه تركـ بأن ًوال أعلم قوال
   أو ال?ً, هل يوجب احلكم باحرتامه كام إذا كان متعلقه فعالاًوعدم

  . وكون حكمه كذلكًوفرق بني كون الرتك فعال
واختلـــف األصـــوليون يف صـــحة التعليـــل بالعـــدم اإلضـــايف, ويف كـــون متعلـــق النهـــي 

  .فعل الضد أو جمرد الرتك
نقــال ابــن التلمــساين عــن أكثــر املعتزلــة مــع بعــض أصــحابنا, والغــزايل مــع أيب هاشــم 

ه تعاىل موصوف به أزالًليس الرتك فعال: ًقائال   .ً وال فعل أزالً بحال; أل
ً إن أراد جمــرد نفــي الفعــل فحــق معنــى بعيــد اًتــسمية البــاري تاركــ: قــال ابــن التلمــساين

  .كذا إال ملا كان بفرضية الثبوت; إذ ال يقال يف العرف تارك لاًلفظ
ُقلـــت , بـــل بـــه أجـــاب عـــن اً مل يتعقـــب يف رشح الدينيـــة إطـــالق كونـــه يف األزل تاركـــ:ُ

  .قال ابن عبد السالم, و عىل الفعل والرتكاًإشكال العجز يف كون القادر قادر
تركــه الفعــل غــري مقــدور, وإال لــزم أن يكــون عــدم الفعــل يف األزل : قــال أبــو هاشــم

إىل القـــدرة وهـــو غـــري الزم; ألن املقـــدور مـــرشوط تقـــدم القـــصد عليـــه, الـــذي هـــو  اًمـــستند
  .مرشوط بعدم ذلك املقدور; الستحالة القصد إىل حتصيل احلاصل

ُقلت  املنقول عن أيب هاشم وما مر عنه ال أعرفه هبـذا اللفـظ, وقـد يرجـع إىل معنـى :ُ
ن دعوى أيب هاشم عنده ال يصح, بل لزومه واضح; أل) الزم هو غري: (قوله, وما تقدم

ـه غـري مقـدور : معنـاه) وإال لزم(:ترك الفعل غري مقدور; فقوله إن مل يثبـت لـرتك الفعـل أ
ــه مقـــدور, وإال ارتفــع عنـــه النقيــضان, وكلـــام ثبــت كونـــه مقــدور  كـــان الـــرتك يف اًثبــت لـــه أ

  . وال مقدور إال هللاًاألزل مقدور
فحاصــله أن املقــدور . إلــخ...) قــدورألن امل: (أمــا اســتدالله عــىل عــدم لزومــه بقولــه

; ألن اً كلــام كــان كــذلك اســتحال كونــه أزليــ:مــرشوط تقــدم عدمــه عليــه, وهــذا حــق; يريــد
رشط األزيل عدم تقدم عدمه عليه, وهذا إنام هـو إبطـال لـالزم نقـيض دعـوى أيب هاشـم, 
ام فهـــــو تقريـــــر لـــــتامم دليلـــــه ال إبطـــــال ملالزمتـــــه كـــــام زعـــــم, فهـــــو إبطـــــال لـــــدعوى اخلـــــصم بـــــ
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  .يصححها, فريجع للقول باملوجب أو لقلب النكتة
الزمهـــــا, وهـــــو كـــــون الـــــرتك يف األزل : وســـــبب الغلـــــط يف هـــــذه الـــــرشطية أن نقـــــول

كونــه يف األزل, وكونــه مقــدورا, مللزوميــة : , باطــل مــن حيــث تنــايف جزئيــه, ومهــااًمقــدور
وع جزئيـــه املقـــدور ســـبقية العـــدم, وملزوميـــة األزل نقيـــضه, وهـــذا الـــالزم مـــن حيـــث جممـــ

 فأحــد جزئيــه مقــدور, اً ألن امللــزوم كــون الــرتك مقــدور;منــاف لــالزم أحــد جزئــي امللــزوم
واملقـــدور منـــاف لـــألزل حـــسبام مـــر, وهـــو أعنـــي الزم الـــرشطية الزم مللزومهـــا مـــن حيـــث 

; ألن الزم الـــيشء باعتبـــار حقيقتـــه ال اًجممـــوع جزئيـــه لـــذاتيهام, ومهـــا كـــون الـــرتك مقـــدور
ويف فــصل  , غــريه, كلــزوم العلــم للعــامل حــسبام تقــرر يف الــالزم الــذايت والًينفــك عنــه أزال

احلقيقــة واملحقــق, فمالزمــة الــرشطية ثابتــة مــن حيــث جممــوع جزئــي ملزومهــا, والزمهــا 
  .باطل من حيث تنايف جزئيه

إذا تقرر هذا فسبب الغلط يف توهم بطالن مالزمة هذه الـرشطية اعتبـار املنافـاة بـني 
ومهــا وهــو مقــدور, وجــزء الزمهــا وهــو كونــه يف األزل, وهــذا غــري جزئــي ملز الزم أحــد

قــادح; لوجــود العالقــة الدالــة عــىل اللــزوم, وهــو اعتبــار جممــوع جزئــي امللــزوم, ونظريهــا 
 اً عـن حيـزه, فالـساكن متـوهم كونـه قادحـً كـان منـتقالاًلو كـان هـذا الـساكن متحركـ: قولنا

تحـــرك, والبحـــث يف هـــذه الـــرشطية يف املالزمـــة, ولـــيس كـــذلك لوجـــود مقتـــضيها وهـــو م
نحو من بحـث ابـن واصـل يف قـوهلم يف الـسالبتني املعدولـة واملحـصلة لـو كـذبتا لـصدقت 
       موجبتامهــــــا, وقــــــد بينــــــاه يف خمتــــــرصنا املنطقــــــي فعليــــــك باستحــــــضاره يتــــــضح لــــــك احلــــــق, 

  .واهللا أعلم
و إن وجــب ضــامن املــار وجــب يف التلــف بــرتك حفــظ مــال عــن هــالك, أ: ابــن حمــرز

خــــالص رجــــل مــــن أســــد, أو مواســــاة بفــــضل طعــــام أو رشاب, أو ســــقي زرع, أو إعطــــاء 
خــيط جائفــة أو خميطهــا, أو ماســك حــائط جــار عــن ســقوط, أو التقــاط مــال ذي قــدر, أو 

  .شهادة بحق أو بحبس وثيقة به, ولو قطعها فالضامن أبني
ـــه تعـــد عـــىل ســـبب الـــشهادة, ومتفـــق عليـــه: ابـــن بـــشري  ال قتـــل شـــهيدها أضـــعف; أل

  .عليها
ُقلــت  وقتــل الزوجــة قبــل البنــاء يف النكــاح, واحلاصــل أن جمــرد عــدم الفعــل إن كــان :ُ
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  .اً اتفاقاًلعجز مل يوجب ضامن
ويف إجيابــــه حكــــم فعلـــــه املطلــــوب يف إســــقاط قـــــضاء قابلــــه خــــالف مـــــن عــــادم املـــــاء 

, واحلـرص عـن متـام فـرض حجـه, وإال فـإن كـان ًوالصعيد, ومطلـق احلركـة للـصالة عـاقال
وجب من حـاكم; ففـي إجيابـه حكـم احـرتام فعلـه قـوالن, وإال فـإن كـان مـن ملتـزم فعلـه مل

كاملـــسائل املتقدمـــة أوجـــب ضـــامنه اتفاقـــا; كـــاملودع واملقـــارض واحلـــارس, وإال فقـــوالن, 
 أو ال يبطــل باحلــارس ونحــوه, أمــا املنــع ففعــل يوجــب ًوإجراؤمهــا عــىل كــون الــرتك فعــال
ح ســببية املنــع يف املــوت, كمنــع ســاقط يف جلــة خالصــه الــضامن والقــود يف الــنفس إن اتــض

  .منها, ومتامه يف موجبي الضامن والقود من كتابيهام
َأصبغسمع  ْ   .صيد العبد يتعدى عليه غري ربه ببعثه يصيد له لربه:  ابن القاسمَ

ْبن رشدا ه املـذهب معـرب, واًاتفاق: ُ هـذا : ً عنـه بغـصب العبـد قـائالاًذكره املازري كأ
  .الغالت, فتبعه ابن بشريعىل رد 
  .ما صاده بتعد عىل فرس; له وعليه أجر مثله: السامع ويف
ْبن رشدا   . وقاله املازري,اًوكذا نبله وقوسه اتفاق: ُ

  .ينبغي أن ال يتفق يف الفرس إذا كان هو املدرك: ابن بشري
  ويف كون الكلب كالعبد أو الفرس

َأصبغسامع  ْ دفـع أجـر عمـل املتعـدي, وإن شـاء أسـلم إن شاء ربه : ً ابن القاسم قائالَ
  .الصيد

  .وأخذ أجر كلبه أو بازه: زاد ابن حبيب عنه وعن األخوين
َأصبغوقول  ْ   .يف الكلب والبازي َسحنون مع َ
َأصــــبغ ْ بــــد بعملــــه, وجــــل عمــــل الكلــــب بــــئس مــــا قــــال ابــــن القاســــم الســــتقالل الع: َ

  .للصائد
َأصبغ ْ   .وعليه أجر الكلب كالدابة يعمل عليها: َ

أن لـــرب الكلـــب والبـــازي  نـــص ابـــن القاســـم واألخـــوان: "قـــول ابـــن عبـــد الـــسالمو
والفرس ترك الصيد للصائد وأخذ قيمـة العمـل, واألمـر يف ذلـك والعبـد سـواء, وعنـدي 
فيــه نظــر; ألن الغاصــب إذا حكــم عليــه بــرد الغلــة إنــام يقــىض عليــه بــرد مــا حــصل بيــده ال 



 

 

300

300

كـــر مـــن نـــصهم لـــيس كـــذلك إنـــام قالـــه ابـــن ; يـــرد بـــأن مـــا ذ"بقيمـــة عمـــل العبـــد الـــذي أجـــره
من : القاسم فيمن تعدى عليها حسبام مر من نص السامع, وكذا لفظ النوادر; ألن نصها

 يف املتعــدي واضــح كالــرضوري اًكــون حكــم مــا ذكــروه حقــ, وصــاد بكلــب غــريه أو بــازه
مـــن املـــذهب, وغـــره عبـــارة املتـــأخرين يف املـــسألة بالغـــصب, ومـــن طـــالع كتـــب املتقـــدمني 
ًمحـــل لفـــظ الغـــصب عـــىل حقيقتـــه لغـــة وعلـــم ضـــعف إجـــراء املـــازري املـــسألة عـــىل رد غلـــة 

صف علم احلق, واهللا أعلم بمن اهتدى   .املغصوب, ومن أ
ْبــن رشــدا  ;قــول ابــن القاســم أظهــر مــن قــوليهام; ألن جــل العمــل للكلــب والبــازي: ُ

 وللمتعـــدي يشء ألهنــام اتبعـــا الــصيد وأخـــذاه, وإنــام للمتعـــدي التحــريض فلـــرهبام شــيئان,
واحد, فوجب كون الصيد لرهبام عىل مـا تـأول البـن القاسـم يف املزارعـة الفاسـدة; الـزرع 

  .لذي شيئني من األرض والبذر والعمل ال لذي واحد منهام
ورده ابن عبد السالم بأن مـا ذكـره يف املزارعـة خمتلـف فيـه, فمخالفـه فيهـا خيـالف يف 

 عىل الـرشكة بخـالف الـصائد ورب الكلـب, وهـذا الصيد, أو يفرق بأن املتزارعني دخال
وبإنتــاج  معتــرب يف الــرشكة والقــراض; يــرد بــأن خمالفــه هنــا مل ينقــل عنــه يف املزارعــة خمالفتــه
ه إذا حـرم األخـذ الـداخل عـىل الـرشكة املـريض كونـه رشيكـ , فـأحرى اًالفرق العكس; أل

  .من مل يرض استقالله بالصيد فنظري الزرع الصيد
  .ٍال بأس بأكل طري يصاد بوضع مخر له يرشهبا يسكر: ابن القاسموسمع عيسى 

ُقلت ه استعامل هلا, ومل يذكره ا: يريد:ُ ْبن رشد ويكره صيده هبا; أل ُ.  
جيــد الــصيد هبــا غــري ناصــبها أو يطــرده فيــسقط هبــا بعــد اســتقالله بنفــسه  :واحلبــاالت

 قـصد طرحـه هبـا لطـارده, عن طرده لناصبها, ولو سقط هبا لطرده بعد استيالئه عنـه دون
ْبـــن رشـــدفلـــو قـــصده; فقـــال ا , ومقتـــىض مـــذهبهم َّالعتبيـــةال بيـــان فيهـــا يف الواضـــحة وال : ُ

  .لطارده وعليه قيمة نفعه هبا
ُقلت   . سبقه به اللخمي:ُ

ْبن رشـدالرشكة فيام فرضه ا َّالعتبيةظاهر ما حكاه يف النوادر عن : ابن عبد السالم ُ ,
  .ذلك الظهورب َّالعتبيةومل أجده يف 
ُقلــت ــه لطــارده دون يشء, ونــصها :ُ  مل أجــد يف النــوادر مــا حكــاه عنهــا, بــل ظاهرهــا أ
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إن أعيــوه وأرشفــوا عــىل أخــذه كاملقتــدرين عليــه, فــضغطوه : مــن ســامع عيــسى ابــن القاســم
َأصــبغحتــى وقــع يف املنــصب, فهــو لطــارده دون رب املنــصب, وقالــه  ْ  فــإن ســقط فطــرده .َ

َصـبغَلـو بعـد عنـه, ففـي كونـه لـه وعليـه لـه أجـر مثلـه أو تركـه لـه; ألدون استقالله بنفسه و ْ 
ْبــن رشــدقيــاس ا, ووســامع عيــسى ابــن القاســم عــىل قــول ابــن القاســم يف صــيد متعــد عــىل  ُ

 :ثالثهــالــدار أخــذ هبــا يف كونــه لطــارده فقــط أو رشكــة بينــه وبــني رهبــا,  كلــب بــه, ومــا طــرده
ُشــيوخق عــن قــويل األول وعليــه بقــدر انتفاعــه هبــا, لعبــد احلــ ْبــن رشــده, وقــول اُ  ومل حيــك ,ُ

ولـو مل يـضطره : اللخمي غري األول, وعزا ابن حارث األول البن القاسم وأشهب, قال
فـيام نـد مـن , ولطـارده: لرب الدار, وأشهب: طارده هلا فدخلها الصيد, فقال ابن القاسم

  :صائده وصاده غريه طريقان
ــــسه فــــاألول اتفاقــــإن صــــيد قبــــل توحــــشه:  اللخمــــي واملــــازري , ونحــــوه اً وبعــــد تأ

س عنــد األول البــن :ثالثهــاللتونــيس, ولــو صــاده بعــد توحــشه; ف : ًقــائال َعبــد احلكــم إن تــأ
ُاملاجـــــشونولـــــو تـــــوحش عـــــرشين ســـــنة, ومالـــــك مـــــرة مـــــع ابـــــن القاســـــم ومـــــرة مـــــع ابـــــن  ِ ,

  .والصواب األول
  .اً فلصائده اتفاقاًلو أرسله األول اختيار: اللخمي
 إن :ثالثهــاٍلــو صــاده ثــان بعــد نــده مــن األول; ففــي كونــه للثــاين أو األول, : ابــن بــشري
  .طال زمن نده
ُقلــت هــو للثــاين, :  هــذا يتنــاول صــورة االتفــاق, ونحــوه قــول ابــن نــافع يف املبــسوطة:ُ

  .وإن مل يكن هروبه هروب انقطاع
ـه بـالتوحش لآلخـر, لـو قـال ربـه: اللخمـي ال : نـد منـذ يـومني, وقـال اآلخـر: وعـىل أ

  .ٍربه مدع: دري, فقال ابن القاسمأ
 وهــو الــصواب لتحقــق ملــك ربــه وجزمــه, فلــو خــرج صــائده ,بــل صــائده: َســحنون

  .ذكر ابن بشري القولني فيهام مفرعني عىل ثالثة, وبطول فكذلك لألول
ْبــن رشـــدا هـــو للـــصائد وإن مل : ربـــه مـــدع عليـــه البينــة, ينـــاقض قولـــه:  قـــول ابـــن نــافع:ُ

ء; ففــي كونــه كــذلك أو لــه مطلقــ, وقطــاعيكــن هروبــه هــروب ان ا قــوال ًلــو ملكــه ربــه بــرشا
 ً بـــأن األرض املحيـــاة حتيـــى بعـــد رجوعهـــا حلـــال إمهاهلـــا أوالاًحممـــد وابـــن الكاتـــب, حمتجـــ
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ء مطلق   ., بخالف ملكه إياها بإحياءاًلرهبا إن ملكها برشا
نقــه قــالدة;  يف أذنــه قرطــان أو يف عاً يف رجلــه ســباقان, أو ظبيــاًمــن صــاد طــري: وفيهــا

 ,وتـــــوحش فهـــــو لـــــصائده, وإال فلربـــــه عـــــرف بـــــذلك, فـــــإن كـــــان هروبـــــه هـــــروب انقطـــــاع
  .فظاهرها ملحمد

  :ويملك الصيد بأخذه
هــو يل ال تأخــذوه, أو وجــدوه كلهــم : لــو رأى واحــد مــن قــوم عــشا, فقــال: َســحنون

  .فأخذه أحدهم; فآلخذه, فلو تدافعوا عنه فلكلهم
ُقلت   .لوك, وما بمملوك لربه هذا إن كان بمحل غري مم:ُ
إن أبــان عقــر الــصيد يــده أو رجلــه أو فخــذه أو جناحــه أو خطمــه مل يؤكــل مــا : وفيهــا

ـه اً به بقاء ال يعود هليئته أبداًبان منه; مات بذلك أو ذكي, وكذا ما بقي معلق , ومـا علـم أ
  .يعود هليئته كباقيه, وإن أبان رأسه أو نصفه أكل مجيعه

ْبن رشدا ه مقتلوكذا نصف ر: ُ   .أسه; أل
  .وكذا إن كان مع الرأس أقله: املازري
ُقلت   . وفيام سوى ذلك طرق:ُ

: ســمع عيــسى ابــن القاســم, وإن أبــان وركيــه مــع فخذيــه مل يؤكــل املبــان: روى حممــد
  .إن أبان وركيه أكال

          , ومحــــل روايــــة حممــــد عــــىل أن القطــــع مل اًلــــيس هــــذا اختالفــــ:  قــــال بعــــضهم:املــــازري
  .وفيبلغ اجل

يف أكــل املبــان مــع غــري الــرأس بكونــه األكثــر, أو بوصــول القطــع للجــوف; : البــاجي
 بكونــه ال تتــوهم حياتــه بعــده, لروايــة حممــد وابــن حبيــب مــع ابــن القاســم, وتعليــل :ثالثهــا

َّن القصاراب ُ.  
ُقلت ه اللخمي البن اجلالب:ُ   . عزا

ْبــن رشــدا  بلغــت الــرضبة جوفــه, لــو أبــان وركيــه مــع فخذيــه ومل جيــز لــه نــصفني وال: ُ
  .ال يؤكل املبان: فروى حممد

مــا مل يكــن كــل عجــزه مــع وركيــه; ألن القطــع مــن جوفــه الــصواب أكلــه : ابــن حبيــب
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ه ال يمكن حياته   .ولو بقي كل عجزه يف األعىل; أل
  .محام الناسال بأس باختاذ أبرجة احلامم وإن عمرت من : روى اللخمي

  .ألولما مل حيدث الثاين بقرب ا: اللخمي
ُقلت  يف ضحاياها ال يصاد محام األبرجة, وما صاده منها عـرف بـه, فـإن جهـل ربـه :ُ
  .تصدق به

أن  بزرع جريانه وثامرهم, وأكره ال يمنع اختاذها وإن أرضت: عن ابن كنانة َّالشيخ
ِّمطـرفٌيؤذى أحـد, ثـم ذكـر عـن ابـن حبيـب عـن  عـزا التونـيس وابـن , ومنـع اختاذهـا هنـاك َُ

 إجازته من غري كراهة, فاألقوال ثالثـة, وإن دخـل محـام بـرج يف آخـر, فـإن َبغَْصالعريب أل
  .عرف وقدر عىل رده رد

ــه غـري مملــوك لــألول, إنـام هــي عــىل : , ثـم قــالاًاتفاقــ: اللخمـي األحــسن عـدم رده; أل
  . بآخراًسبيل اإليواء, تأوي اليوم بموضع وغد

ُقلـــت  ال: هـــا; فقـــال ابـــن القاســـم فيجـــوز اصـــطيادها, وإن عرفـــت ومل يقـــدر عـــىل رد:ُ
  .يشء عىل من صارت له

  .يشء عليه يرد فراخها, وإن مل تعرف وجهل عشها فال: ابن حبيب
لــــه بيعــــه فيتــــصدق بثمنــــه, وحبــــسه ويتــــصدق بقيمتــــه, وإن مل  :ومحــــام البيــــوت لقطــــة

  . الستخفاف مالك حبس يسري اللقطة;يتصدق بيشء فواسع
بيـــــوت مـــــع ذكـــــر لـــــه, ردهـــــا ونـــــصف تزوجـــــت محامـــــة ال لـــــو: َســـــحنونالتونـــــيس عـــــن 

ثى من احلامم سواء تعاوهنام يف زق الفراخ وتربيتهام   .األفراخ; ألن الذكر واأل
  .بجبل ما دخل فيه من نحل اًملن نصب جبح:  روى ابن القاسم:َّالشيخ
إن كانــت جبليــة, واملربوبــة أســوة بــني أرباهبــا, وال أحــب نــصبه هبــا, ومــا بــه : أشــهب

ــه لقــوم كثــري نحــل مربوبــة وك ثــري نحــل غــري مربوبــة لــه نــصبه بــه, ومــا دخلــه إال أن يعلــم أ
  . ابن كنانة نصبه قرب جباح الناسفريد هلم, وكره

ِّمطرفابن حبيب عن  ال تنصب جباح النحل حيـث تـرض بأهـل القريـة يف زرعهـم : َُ
وثمرهم; بخـالف املاشـية للعجـز عـن االحـرتاس منهـا, ولقـول مالـك يف الدابـة الـضارية 

 الـــزرع تغـــرب وتبـــاع عـــىل رهبـــا, وكـــذا اإلوز والـــدجاج الطـــائرة التـــي ال يقـــدر عـــىل فـــساد
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َأصبغاالحرتاس منها, وأجاز  ْ   . كل ذلك كاملاشية, وقاله ابن القاسمَ
ّالعتبــي  ِ ْ لــو رضب فــرخ نحــل عــىل آخــر بــشجرة أو يف بيــت فهــو لــرب : َســحنونعــن ُ
  .األول والبيت

ْبـــــن رشـــــدا ام دخـــــال جـــــبح الثـــــاين كانـــــا لـــــه, ولـــــو بقيـــــا لعلـــــه أراد أهنـــــ"قـــــول التونـــــيس : ُ
وإنـــام يكونـــان ملـــن دخـــل " بالـــشجرة وعاشـــا هبـــا وأفرخـــا كـــان هلـــام وعـــسلهام بيـــنهام, تفـــسري

جبحــه إن طــال حتــى فــات إخــراجهام وقــسمهام بيــنهام; كــدخول محــام بــرج يف آخــر إن قــدر 
  .عىل ردها, وإال بقيت ملن ثبتت يف برجه

عــىل , وهــو ملــن دخــل عنــده: َســحنون, فقــال لــو دخــل فــرخ جــبح يف آخــر: اللخمــي
  .قول ابن حبيب يف احلامم إن مل يقدر عىل ردها رد أفراخها; يرد قدر ما يكون من عسلها

ُقلت  فـال يـرد اًحمل النحل جمهول أبد, و تقدم له إن جهل عش احلامم مل يرد هلا فرخ:ُ
  .ًعسال

واحلكــــم األول يف وأرى إن ريض مــــن صــــار إليــــه بإعطــــاء قيمتــــه أن لــــه ذلــــك : قــــال
  .النحل أقوى من األبراج; ألن النحل متلك, واحلامم إنام هي تأوي إىل األبراج
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   ]كتاب الذبائح[
 لقــب ملــا حيــرم بعــض أفــراده مــن احليــوان لعــدم ذكاتــه أو ســلبها عنــه, ومــا :الــذبائح

ن ذكـي أو  فيخـرج الـصيد احليـوان املـأكول ذو الـنفس الـسائلة إ,)1( عليـهاًيباح هبا مقـدور
                                     

رة باملــدح أو الــذم عنــد أهــل العربيــة اللقــب يطلقونــه عــىل األعــالم املــشع) لقــب: (قولــه: َّالرصــاع قــال )1(
وربام يطلق عىل ما دل عىل مجع املعنى كالذي استعملت فيه صـيغة الـذبائح وأطلقـت عليـه فهـي لقـب 

 وجممـــوع مـــا وضـــعت لـــه الـــذبائح فقـــال ملـــا حيـــرم بعـــض أفـــراده مـــن احليـــوان :َّالـــشيخلـــه ولـــذلك عـــدد 
ــ أي لكونــه غــري مــذكىواحــرتز بــه ممــا حيــرم مــن غــري احليــوان ثــم قــال لعــدم ذكاتــه ه ميتــة إمــا لعــدم ; أل

أو ( :الـــذكاة بعـــد بقريـــب كـــام جـــرت عادتـــه قولـــهَّالـــشيخ تذكيتـــه وإمـــا لتذكيتـــه ذكـــاة فاســـدة وقـــد عـــرف 
 أشار إىل مـا كـان حمرمـا ممـا ال تنفـع فيـه الـذكاة وال يقبلهـا كـاخلنزير أو مـا شـاهبه ثـم قـال ومـا )سلبها عنه

 حــال مــن املوصــول )مقــدورا عليــه: (قولــه بالــذكاة : أي)هبــا: (لــهقويبــاح وهــو معطــوف عــىل مــا حيــرم و
 ه ليس من مصدوق الذبائح فحاصله أن لقب الذبائح انحرص يف جممـوع أمـرين مـا, فإنليخرج الصيد

  .حيرم مما ذكر وما يباح مما ذكر
ــ كيــف يقــول فيخــرج الــصيد وهــو ال يــدخل حتــت اللقــب:)فــإن قلــت( ه تقــدم لــه أن الــصيد يكــون ; أل
 وأمـا االسـمي فكـذلك , ويكون اسام فحده بحدين فأما احلد املـصدري فـال يـدخل يف اللقـب,اًصدرم

  .ملا قلت يف تفسري اللقب أوال
ُقلـــت( دخولـــه يف أحـــد أســـامء َّالـــشيخ ه أخـــرج , فإنـــ وأمـــا االســـمي, أمـــا املـــصدري فـــال يـــرد كـــام قلـــت:)ُ

 الــــصيد كاة يــــدخل فيــــه االســــمي مــــنمــــدلول اللقــــب وهــــو قولــــه مــــا يبــــاح بالــــذكاة فقولــــه مــــا يبــــاح بالــــذ
  .ا عليهًفأخرجه بقوله مقهور

ــه مــا أخــذ غــري مقــدور عليــه مــن وحــش :)فــإن قلــت(  عــىل تــسليم مــا ذكرتــه تقــدم يف حــد الــصيد اســام أ
ا حتــى خيــرج بقولــه غــري طــريا أو بــرا أو حيــوان بحــر بقــصد يــدخل الــصيد عــىل هــذا يف قولــه مــا يبــاح هبــ

  .مقدور عليه
ُقلــت(    إخــراج الــصيد يبــاح بالــذكاة هــو املــذكور أعــم مــن كونــه مقــدورا عليــه أم ال فــال بــد مــن الــذي :)ُ

  .بقوله مقدورا عليه
  . ومل يقل يف الذبائح كذلك,اًه مصدر حده اسام وحد:يف الصيدَّالشيخ  قال :)فإن قلت(
ُقلــت( كور يف  وقــد يــراد بــه املفعــول واملــذ, وهــو األصــل, الــصيد يطلــق عــىل املــصدر; ألن ذلــك جــيل:)ُ

 ثــم ,كتــاب الــصيد األمــران فــصح اجلــواب والــذبائح إنــام هــي اآلن اســم وكانــت مجعــا ومفردهــا ذبيحــة
ه يتعني ما ذكر فيهاسمي ب   .جمعها فصح أ

َّدونـة  ما استعملت فيـه لفظـة اجلمـع عنـد الفقهـاء يف كتـبهم يف امل:َّالشيخ إن قصد :)فإن قلت( وغريهـا َ
مـــا يقـــع الـــذبح مـــن آلـــة  و,ا اآللـــة والـــذبح وغـــري ذلـــك فهـــال قـــالم ذكـــرو, فـــإهنفهـــو غـــري خـــاص بـــام ذكـــر
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 فــيهام غــري اً غــري خنزيــره وطافيــه حــالل, وغــري ميتــة حــرام لغــري مــضطر إمجاعــاًكــان بحريــ
  .األخريين, وذي نفس غري سائلة

أمجعـوا :  فقول ابـن احلاجـب;مرادهم باملأكول ما أبيح أكله: وقول ابن عبد السالم
كـل املـذكى املبـاح  ألن تقديره أمجعوا عـىل إباحـة أ;غري سديد ;عىل إباحة املذكى املأكول

  . ألهنم يطلقونه عليه حيا;األكل; يرد بأن مرادهم به ما أبيح أكله بتقدير ذكاته
ـــه وإن  وجـــواب ابـــن هـــارون بـــأن مـــراده ذكـــر اإلمجـــاع عـــىل إعـــامل الـــذكاة فيـــه; يـــرد بأ

  .سلم عىل بعده ال يرفعه ما ادعى من قبح تركيب كالمه
  . تصح من املميز املسلم:والذكاة
  .ولو أصابا ال تصح من جمنون وال سكران: دروى حمم

  .ومها ال يعقالن:  القاسم بزيادةوسمعه ابن
ْبـــن رشـــدا وإن كـــان الـــسكران خيطـــئ ويـــصيب مل ينبـــغ أكـــل ذبيحتـــه; : , قـــالاًإمجاعـــ: ُ

  .للشك يف نيته الذكاة, وال يصدق لفسقه وينوى يف حق نفسه
ْبن رشدوال   .طئخيتلف يف السكران الذي خي: يف موضع آخر ُ

  .ال تصح من أعجمي ال يعرف الصالة: وروى حممد
  .اًوال من جمويس وال مرتد مطلق: وفيها

ه كذي دين من ارتد إليه, واًاتفاق: ابن حارث   .اختار اللخمي أ
يف اعتبـار ردتـه نقلـه , وويف اعتبار إسالم صغري عقل اإلسالم نقله قويل ابـن القاسـم

  .َسحنونعنه وعن 
ُقلت   .ن ارتد قبل البلوغ مل تؤكل ذبيحته وال يصىل عليهم:  يف جنائزها:ُ

من أسلم فامت وله ولد مراهق فأسلم مل يرثه بذلك حتى يتقرر : ويف ثالث نكاحها
  .إسالمه بعد بلوغه

              إن أســـــلم صـــــبي وحتتـــــه جموســـــية مل يفـــــسخ نكاحـــــه إال أن يثبـــــت عـــــىل إســـــالمه : وفيـــــه
 =                                     

  .وكيفية ذكاة
ُقلت(   . لعدم ذكاته والذكاة تستلزم ما أرشت إليه مما تقع التذكية به اكتفى بذلك ملا يذكره: ملا قال:)ُ
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  .حتى حيتلم
 ;ية الــصغرية التــي عقلــت اإلســالم بجــربه إياهــا عليــهجــواز وطء رب املجوســ: وفيــه

ـه نفــي مـانع, وألغـي يف األوليـني, وفنوقـضت بـاألوليني ــه اعتـرب يف هـذه أل ــه ;جيـاب بأ  أل
  . أو جزاء من مقتضيهاً أو إرثاًمقتض فسخ
  .يف صحة ذكاة املسلم التارك الصالة قوال مالك وابن حبيب: اللخمي

ْبـــن رشـــدا  والعجمـــي ,املختلـــف يف تكفـــريه, والعـــريب النـــرصاينخيتلـــف يف البـــدعي : ُ
  .جييب لإلسالم قبل بلوغه

 لـــرضورة; ملالـــك وأيب مـــصعب :ثالثهـــاويف جـــواز ذكـــاة املـــرأة والـــصبي وكراهتهـــا, 
  .ورواية حممد

ْبن رشدا   .تذبح أضحيتها وال يذبح أضحيته: هو أشد كراهة منها; لرواية حممد: ُ
ُقلــــت  ألهنــــا مكلفــــة دونــــه وهــــي ;نــــه, ومنعــــه األضــــحية فيــــه نظــــر; للــــزوم مانعهــــا دو:ُ

  .مطلوبة أن تيل ذبحها
  . جيوز من األغلف واجلنب واحلائض:وروى حممد
  .واألخرس: ابن القاسم

  .تكره من اخليص: وسمع القرينان
ْبن رشدا   .روى حممد وسمعا صحة ذكاة السارق, وواخلنثى واألغلف: ُ
ْبن رشدا   .اًاتفاق: ُ

ني: عــــن ابــــن كنانــــة ليحيــــى بــــن إســــحاق وفيهــــا             ً أو جهــــل كونــــه مــــسلاماًإن كــــان نــــرصا
  .مل تؤكل

ذكاة رجال الكتابيني ذميهم وحربيهم جائزة, فسوى هبم ابن القاسم :  ملالكوفيها
  .نساءهم وصبياهنم مطيقي الذبح

  . روى حممد كراهة ذبائحهم, وما هو ملك هلم أخف:َّالشيخ
ُقلت   .لسارق عدم أكل مذكى الكتايب مقتىض قول ابن كنانة يف ا:ُ

ء مــن جمــازرهم هــة الــرشا قنا جــزارين وفيهــا كرا  أو صــيارفة عمــر أن يكونــوا يف أســوا
  .وأمر أن يقاموا منها



 

 

308

308

قنا يف يشء مـن:يريـد: قال مالـك وأرى أن يكلـم الـوالة أعامهلـم,   ال يبيعـون يف أسـوا
  .أن يقيموهم

ء مــنهم, واملــشرت: ابــن حبيــب عــن األخــوين ي مــنهم رجــل ســوء وال هنــي عــن الــرشا
ؤه   .يفسخ رشا

 يكره للخمـي عـن أشـهب مـع ابـن :ثالثهاويف حرمة مذكاهم من ذي ظفر وإباحته, 
ْبـن وهـبمـع ا َعبد احلكمالقاسم, وابن  بنـاء عـىل لغـو ذكـاهتم; العتقـادهم : ً, ونقلـه قـائالَ

 لو وكـل حرمتها واعتبارها لنسخ حرمتها بملتنا ونيتهم إياها وإن كانت فاسدة, وعليهام
واملـــأمور ال يعتقـــده, ولــــيس  أو ذبـــح واآلمــــر يعتقـــد أن ذلـــك ذكــــاة رجـــل آخـــر عــــىل نحـــر

 اًكرمــي شــاة بحديــدة ذبحتهــا ممــن ال يريــد ذكاهتــا, وخيتلــف عــىل هــذا فــيمن ذبــح شــاة اتباعــ
هـــي : ً رشع حكـــم الـــذكاة, وعـــزا البـــاجي األول البـــن حبيـــب قـــائالًلفعـــل النـــاس جـــاهال

  .م واإلوز, وما ليس بمشقوق اخلف وال منفرج القائمةاإلبل ومحر الوحش والنعا
َّدونـــــةنحـــــوه يف امل: ابـــــن زرقـــــون , وأباحـــــه ابـــــن لبابـــــة, وهـــــو ظـــــاهر قـــــول أشـــــهب يف َ

  .املبسوطة
َّن القــصارويف حرمــة شــحوم مــذكاهم; الثالثــة للخمــي عــن روايــة حممــد مــع ابــ عــن  ُ

نقـل , ومـة أكـل ثمنهـاكحر: ًابن القاسم مع أشهب, والبـاجي عـن روايـة ابـن حبيـب قـائال
ال بـــأس بـــه مـــع ابـــن نـــافع, وعـــن ابـــن القاســـم مـــع البـــاجي عـــن : اللخمـــي روايـــة املبـــسوط

  .األولني عىل تبعيض الذكاة وعدمهرواية القايض, وخرج اللخمي 
هــــي الثــــرب وشــــحم الكــــىل ومــــا لــــصق بالقطنــــة وشــــبهها مــــن الــــشحم : ابــــن حبيــــب

يا    .وهي املباعر بنات اللبناخلالص ال ما اختلط بلحم أو عظم, وال احلوا
ْبـــــن رشـــــدوقـــــول ا يف  ال أعـــــرف نـــــص خـــــالف لقـــــول ابـــــن حبيـــــب إال مـــــا ألشـــــهب: ُ
ْبن وهب قصور لنقل اللخمي عن ا,للتأويل: ًاملبسوطة قائال   .َعبد احلكموابن  َ

ْبن رشدا ـه مـن طعامنـا فهـو : حيـل كـل ذي ظفـر والـشحوم, قـال:  وقال ابن لبابـة:ُ أل
ومــا حــل هلــم فهــو مــن طعــامهم  ,]5: املائــدة[ ﴾¶ ¸ ¹ ﴿: حــل هلــم; لقولــه تعــاىل

فهــو حــل لنــا ملــا قبلــه, وحتــريمهم إيــاه لغــو; لنــسخ رشعهــم بــرشعنا, كــام حــل لنــا صــيدهم 
  .يوم السبت وإن حرموه
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ْبــن رشــدا ال يــصح هــذا فــيام نحــروه أو ذبحــوه مــن ذي ظفــر لعــدم قــصدهم ذكاتــه, : ُ
نيولو ذبحوه ملسلم بأمره خترج عىل قولني يف مسل   . ذبح نسكهاًم وىل نرصا

  . ثم كرهها,  وهي فاسدة ذبيحة اليهود ألجل الرية,كان مالك جييز الطريفة: وفيها
  .ال تؤكل: ابن القاسم

  .لة, ولو محل عىل التحريم ما بعدظاهره املنع مج: الباجي
  .كنانة عنه هنى ابن: العتبي

ْبــــن رشــــدا اإلجــــازة, : فهــــي ثالثــــةال تؤكــــل كقــــول ابــــن كنانــــة; :  فيهــــا البــــن القاســــم:ُ
  . ألن املكروه من قبيل اجلائز;والكراهة, واملنع, ترجع لقولني

  .إن عرف أكل الكتايب امليتة مل يؤكل ما غاب عليه:  روى حممد:َّالشيخ
ُقلت   .الذكاة َّ نية الحتامل عدماً كذا نقلوه وقبله, واألظهر عدم أكله مطلق:ُ

ناه يقتـل الـشاة; أجاز ابن العريب : وقول ابن عبد السالم أكل ما قتله الكتايب ولو رأ
ه من طعامهم, يرد بأن ظاهره نوى بذلك الذكاة أوال  وليس كذلك, بل نـصه أوال مـا ًأل

أفتيـــت بـــأن : أكلـــوه عـــىل غـــري وجـــه الـــذكاة; كـــاخلنق وخطـــم الـــرأس ميتـــة حـــرام, ثـــم قـــال
 وإن مل يكـن ,بارهالنرصاين يفتل عنق الدجاجة ثم يطبخها تؤكل; ألهنا طعامه وطعام أح

, وكـل مـا يرونـه يف ديـنهم فهـو حـالل لنـا إال مـا اً ألن اهللا أباح طعـامهم مطلقـ;ذلك عندنا
  .كذهبم اهللا فيه
ُقلــت  وإن مل تكــن ذكاتــه عنــدنا , فحاصــله أن مــا يرونــه مــذكى عنــدهم حــل لنــا أكلــه:ُ

: امع القـريننيس تكره; لـ:ثالثهاحل ذبيحة الكتايب ملسلم ملكه بإذنه وحرمتها,  يف, وذكاة
ْبن رشدا, ووبئس ما صنع:  مع زيادة ابن أيب حازم فيهال بأس به مع اللخمي عـن روايـة  ُ

يكـــره ذبـــح العبـــد : عـــن روايـــة حممـــد َّالـــشيخابـــن أيب أويـــس, وســـامع حييـــى ابـــن القاســـم مـــع 
  .النرصاين لربه إال لرضورة
 مل أحـب كلـه ذبيحتـه; ذبح شـاة بيـنهام لعـدم أًلو منع كتايب مسلام: وسمع ابن القاسم
  .متكينه املسلم من ذبحها

ْبن رشدا   .يقاويه إياها, فإن مكنه من ذبحها فعىل ما مر: ُ
ْبــن رشــد ال بــأس بــه; هلــا, وال:ثالثهــاويف كراهــة مــا ذبحــوه لكنائــسهم وحرمتــه,  عــن  ُ
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ّالعتبـــي ابـــن لبابـــة مـــع  ِ ْ , وعـــن ســـامع عبـــد امللـــك بـــن احلـــسن أشـــهب مـــع ابـــن َســـحنونعـــن ُ
ْبن وهباحارث عن  َ.  
ُقلـــــت ه :ُ ّالعتبـــــي  وعـــــزا ِ ْ ْبـــــن وهـــــبيف ســـــامع ابـــــن القاســـــم لعيـــــسى واُ فـــــيام ذبحـــــوه , وَ

  .ألعيادهم األوالن
ُقلـــت هـــة, واإلباحـــة :ُ  والتخـــريج عـــىل الثالـــث وفـــيام ذكـــروا عليـــه اســـم املـــسيح الكرا

أبـاح اهللا ذبـائحهم لنـا : ًالبن حارث عن رواية ابن القاسم مـع روايـة أشـهب, وعنـه قـائال
ع, ومـا ذبـح للـصليب روى الباجي وحممـد وابـن حبيـب كراهـة اجلميـ, وعلم ما يفعلونو

  .من غري حتريم
ــه تعظــيم لــرشكهم: ابــن حبيــب ـــ: قــال ابــن القاســم, وأل نــرصاين َّوصــية  فــيام بيــع مــن ــ

ؤه ومشرتيه رجل سوء   .لكنيسة ـــــ ال حيل رشا
  .اًما ذبحوه عىل األصنام أو النصب حرام اتفاق: ابن حارث
الظــــاهر أن مــــا ذبــــح للــــصليب كــــذلك إال أن يكــــون مــــا ذبــــح لألصــــنام ال : التونــــيس
  .يقصد به ذكاة
 ال ذبيحـــــة −صـــــنف مـــــن اليهـــــود ينكـــــرون البعـــــث−تؤكـــــل ذبيحـــــة الـــــسامري : حممـــــد
  .ذبيحة املجويس  وليست كحرمة,الصابئ

نية ووافــق املجــويس يف بعــض دينــه, : التونــيس الــصابئ مل يتمــسك بكــل ديــن النــرصا
  . الفرق بينه وبني السامري إال أن يكون السامري متسك بجل دين اليهوديةفام

  .رصاين العريب واملجويس إذا تنرصتؤكل ذبيحة الن: حممد
  .بل القبلة وسمى اهللا أكره أكلهالو قال جمويس ملسلم اذبحها لنارنا فاستق: احلسن
ائز وإن لــــذبحها هبــــذا الــــرشط, ولــــو أمــــره بــــذبحها إلضــــافة مــــسلم فــــذلك جــــ: حممـــد
  .أعدها لعيده

  .)1( عن الذبح للجانغال ينبغي الذبح لعوام اجلان لنهيه : ابن حبيب
                                     

اجلــــن, رقــــم  وذبــــائح األعــــراب معــــاقرة يف جــــاء مــــا , كتــــاب الــــضحايا بــــاب9/314: أخرجــــه البيهقــــي )1(
)19136.(  
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ُقلـــــت             إن قـــــصد بـــــه اختـــــصاصها بانتفاعهـــــا باملـــــذبوح كـــــره, وإن قـــــصد التقـــــرب بـــــه :ُ
  .إليها حرم

  ]باب معروض الذكاة[
  .)1(لةالنعم غري جال :معروض الذكاة

سـمعه , وال بأس بأكل جدي إثر رضاعه خنزيرة: معن حممد عن ابن القاس َّالشيخ
 حتـى يـذهب مـا ببطنـه مـن غذائـه, ولـو اًأحب إيل أن ال يذبح جـدي رضـع خنزيـر: عيسى

  .اًذبح مكانه فأكل مل أر به بأس
ْبن رشدا   .اًأكل ما يتغذى بالنجاسة من ماشية وطري حالل اتفاق: ُ

ُقلت لوحش, أما اخلنزير فحـرام مفرتس ا: غريه, و للشيخ عن ابن حبيب كراهتها:ُ
                                     

 أن نقول معـروض الـذكاة الـنعم غـري اجلاللـة والطـري وهـو مـا رشع فيـه :يؤخذ من كالمه: َّالرصاع قال )1(
  .اً وآخرً من لفظه ومعنى كالمه أوالالذكاة وذلك مأخوذ

  . واملذبوح أخرص فلم عدل عنه,لذكاة معروض ا:قالَّالشيخ  و, املذبوح: ابن احلاجب قال:)فإن قلت(
ُقلــت(  ولــيس , ألن األصــل يف ذلــك أن يكــون ممــا وقــع الــذبح فيــه فعــال;عــن قولــه املــذبوحَّشيخ الــ عــدل :)ُ

ضاالقصد ذلك هنا فقوله املعروض أدل عىل القصد حقيقة وعدل   عن الذبح لقصوره عىل ما ذبـح ًأ
  . الذكاة ومل يقل الذبح:َّالشيخ ولذا قال ,وال يدخل فيه ما نحر

  .غري اجلاللة وقصد ذلك عىل ما ذكركاة النعم  ما قصده بقوله معروض الذ: قيلفإن
ُقلــت(  وخيــرج مــن ذلــك مــا حــرم بإمجــاع , مــراده مــا يــرشع فيــه الــذكاة باتفــاق ولــيس فيــه كراهــة وال حتــريم:)ُ

  . وما اتفق عىل كراهته وما اختلف يف كراهته وحتريمه أو غري ذلك من اخلالف الذي ذكره,كاخلنزير
ْكر ابن رشد االتفاق يف اجلاللة ذ وقد, كيف يصح ذلك:)فإن قلت( ُ.  
ُقلت( وهـذا أخـذناه مـن َّالـشيخ  ومل حيفظـه ,ابن حبيب الكراهة فيهـا ونقـل غـريه التحـريم عنَّالشيخ  نقل :)ُ

  . بعد والطري كله حتى جاللته:قوله
ه يصد:)فإن قلت(   .ق عليها أهنا غري مفرتس من الطري اخلطاف فيها خالف يف كراهتها مع أ
ُقلت(   ذا صحيح وحقه أن يقول غري خطافه ه:)ُ

عام:جب قالابن احلاَّالشيخ  :فإن قيل   . النعم:َّ والشيخ قال, األ
ُقلت(   . وقد تعقب عىل ابن احلاجب,ذكر ما هو أحسن وأخرصَّالشيخ  :)ُ
ت,اللة وغريها ابن احلاجب قال اجل:)فإن قلت(   .َّ والشيخ ذكر ما رأ
ُقلت( ْبن رشدالم ا لعل ابن احلاجب إنام رأى ك:)ُ   . ومل ير كالم ابن حبيب واهللا أعلم وبه التوفيق,ُ
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  .وغريه يأيت
  ]باب سباع غري الطري[

  :وسباع غري الطري
  .)1(هي ما يفرتس ويأكل اللحم ال الكأل: َعبد احلكمروى ابن : قال أبو عمر

  .طرق وفيها
اتفــق املــدنيون عــىل حرمــة عــادي الــسباع; كــالنمر والــذئب : عــن ابــن حبيــب َّالــشيخ

  .  مكروهاً وإنسياًالدب والثعلب والضبع واهلر وحشي وغري عادهيا; ك,والليثة والكلب
ُاملاجشونابن    .كل ما يفرتس ويعض إذا أخذ مل يؤكل: ِ

يف حرمــة كــل ذي نــاب; الــسبع والنمــر والــذئب والكلــب وكراهتهــا قــوال : اللخمــي
ُاملاجشونابن    .واألهبري مع ابن اجلهم, وذكر أبو عمر األول رواية ِ

هـــة كـــل الـــسبا: البـــاجي  حرمـــة عادهيـــا; األســـد والنمـــر :ثالثهـــاع ومنـــع أكلهـــا, يف كرا
هــــــة غــــــريه كالــــــدب والثعلــــــب والــــــضبع واهلــــــر مطلقــــــ ; لروايــــــة اًوالــــــذئب والكلــــــب, وكرا

  .العراقيني معها, وابن كنانة مع ابن القاسم, وابن حبيب عن املدنيني
اتفـــق قـــول , والنمـــر والفهـــد حـــرام, والـــذئب والثعلـــب واهلـــر مكـــروه: وروى حممـــد

 كاهلر والثعلب والـضبع, ومـا يعـدو ابتـداء كرهـه اًىل كراهة ما ال يعدو ابتداء غالبمالك ع
  .مرة وحرمه أخرى, وقول ابن كنانة مع ابن القاسم حيتملهام

  .حكى اجلالب أن الضبع واألسد سواء: اللخمي
ُقلت ه:ُ ال أحـب أكـل الـضبع : يف صـيدها قـال مالـك, و يف عـدم األكـل ومل حيـك سـوا

  . من السباعاًئب واهلر الوحيش واإلنيس وال شيئوالثعلب والذ
ُقلـــت مـــن رسق ســـباع الـــوحش التـــي ال :  األظهـــر محلهـــا عـــىل حتـــريم العاديـــة بقوهلـــا:ُ

  .تؤكل حلومها وبلغت قيمة جلودها بعد ذكاهتا ثالثة دراهم; قطع
                                     

 والربيــع  هــذا ظــاهر وقــد ذكــر اخلــالف فيهــا وطــرق املــذهب والكــأل بالقــرص هــو النبــات: َّالرصــاع قــال )1(
  .كام ذكر يف احلديث
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ّالعتبــي وإليــه يــرد لفــظ كراهتهــا; لنقــل  ِ ْ مل يكــن النــاس يقولــون هــذا حــرام : عــن مالــكُ
الفيـل ذو نـاب يلحقـه : قبـول أيب عمـر قـول احلـسن, وإنا نكرهـه, وهـذا الـذي يعجبنـيبل 

  .إن نحر جاز االنتفاع بعظمه وجلده: نحوه نقل الباجي قول األهبري, وبام تقدم
  .ال حيل القرد: ابن حبيب
ه ال يؤكل: أبو عمر   .ال أعلم خالفا أ
به عـــدم حرمتـــه بعـــد ذكـــره قـــول ابـــن حبيـــب ظـــاهر مـــذهب مالـــك وأصـــحا: البـــاجي

  . كره فللخالفلعموم اآلية, ومل يرد فيه نص كراهة, فإن
  .ال يباع وأجاز بعض أصحابنا ثمنه وأكله إذا كان يرعى الكأل: ابن شعبان

  .اًال حيل ثمنه وال كسبه وما سمعت عن أصحابنا فيه شيئ: حممد
مــا اختلــف يف مــسخه كالفيــل والــدب والقنفــد والقــرد والــضب; حكــى : ابــن شــاس

  .اًاللخمي يف جواز أكله وحتريمه خالف
ُقلـت  اًفقــط, وذكـره ابــن بـشري مــسقط  مل أجـده لــه, إنـام ذكــر يف الـضب والقــرد خالفـا:ُ

  .منه الفيل والقنفذ
بيب والقنفــد, وال أحــب : ويف صــيدها جيــوز أكــل الــضب واألرنــب والــوبر والــرضا

  .لسباعا من اًا وال شيئًا أو إنسيًالضبع والثعلب والذئب واهلر وحشي
  .وال بأس بالريبوع واخللد واحليات: ويف ذبائحها

هـــــــة الفـــــــأرة دون − وهـــــــو الـــــــورل−واحلربـــــــاء احلرطـــــــون : وروى ابـــــــن حبيـــــــب  وكرا
   .حتريمها
ْبــن رشــدا كراهــة احليــات لغــري : روى ابــن حبيــب, ومــن الــسباع هــي مــن ذي النــاب: ُ

  .ٍرضورة وال تداو
ورة الـــوحش يف التلقـــني وغـــريه ســـائر احليـــات لغـــري رض, و ال تؤكـــل الـــوزغ:الكـــايف

  .مباح
  . فيهاماً يؤكل وحشيها ال إنسيها اتفاق:ابن حبيب: واحلمر
َّن القصاريتان, ومل حيك ابيف حرمتها وكراهتها روا: الباجي   .غريها ُ
  .والبغال مثلها: الباجي
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ولو دجن محـار وحـش فـصار يعمـل عليـه; ففـي جـواز أكلـه ومنعـه قـوال ابـن القاسـم 
  .ومالك فيها

  .اً, وأرى رواية ابن القاسم كراهته ومهاًيؤكل ولو ريب صغري: حممد عن ابن كنانة
هـــة اخليـــل وإباحتهـــا قـــول مالـــك, ونقـــل ابـــن حبيـــب قـــائال: البـــاجي الـــرباذين : ًيف كرا

  .نها, ومل حيك املازري غري األولم
  . حرام:ثالثها: ابن بشري

ُقلت   بغال واحلمري باللحم?ما قوله يف الدواب اخليل وال:  هو ثالث سلمها:ُ
  .جل; ألن الدواب ال تؤكل حلومهاال بأس به ولو إىل أ:  قال مالك:قال

  .ٌوأكرهه بالضبع والثعلب واهلر لكراهتها مالك: ابن القاسم
ُقلت   . دليل حتريم اخليل كسائر الدواب فتخصيصه هذه بالكراهة:ُ

  .هي أخف من احلمر, والبغال بينهام: اللخمي
 َعبـــد احلكـــم والـــصقيل عـــن ابـــن ,ة اجلـــراد لـــذكاة قوهلـــا مـــع املـــشهورويف افتقـــار حليـــ

عـن ابـن حبيـب عـن  َّالـشيخ مـع )1(»أحلت لنا ميتتان; احلوت واجلـراد« :غحمتجا بقوله 
ِّمطرف   . والباجي عنهام,َُ

ميتتـــه, ومـــرة تؤكـــل, وهـــذا ظــــاهر  ال تؤكـــل: وللـــصقيل يف كتـــاب الطهـــارة قـــال مـــرة
َّن القـــصارنقـــل اللخمـــي عـــن ابـــ, ومذهبـــه ٍال تؤكـــل ميتتـــه, ولـــو وقـــع يف قـــدر أو نـــار أكـــل : ُ ٍ

  .ٌمشكل; ألن ما يفتقر لذكاة يفتقر لنيتها
  .اًويف كون ذكاته جمرد أخذه أو فعل ما يموت به غالب

ْبــن وهــبنقــل الــصقيل عــن ا كقطــع رؤوســها أو طرحهــا يف : واملــشهور, وعليــه فيهــا َ
ئرالنار أو سلقها أو قلوها ال بموهتا بجعلها   . يف الغرا

ويف كـــون قطـــع أرجلهـــا أو أجنحتهـــا ذكـــاة قـــوال ابـــن القاســـم فيهـــا مـــع ظـــاهر روايـــة 
, إن ماتـــــت مـــــن قطـــــع أرجلهـــــا أو أجنحتهـــــا مل تؤكـــــل: عـــــن أشـــــهب َّالـــــشيخنقـــــل , وحممـــــد

مقتـــىض قـــول ابـــن القاســـم فيهـــا مل أســـمعه مـــن مالـــك يوجـــب كـــون عـــزوه البـــاجي ملالـــك و
                                     

  ).3218 (واجلراد, رقم احليتان صيد الصيد باب كتاب, 2/1073: ماجه ابن  أخرجه)1(
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  .ٌدونه وهم
 ومل يؤكـــــل مـــــا زايلهـــــا مـــــن ,رحـــــت يف مـــــاء حـــــار أكلـــــتلـــــو ط: عـــــن أشـــــهب َّالـــــشيخ

أفخاذها, وأما األجنحة فكصوف امليتة وتؤكل هي, ولو سلقت أفخاذها معها طرحـت 
  . فقبله التونيس,كلها

ٍقول ابن شاس يف كون إلقائه يف نار أو ماء حار ذكـاة , وهذا غلط بني: َّالشيخوقال  ٍ
  .وغريه َّشيخالقوال ابن القاسم مع مالك وأشهب خالف نقل 

  .كنت أسمع قال بعض الرواة أخذه ذكاته: ابن حارث
كراهتـه مـع  َسـحنون ونقـل الـصقيل عـن ,ويف ذكاهتا بإلقائها يف مـاء بـارد روايـة حممـد

بناء عىل أن :  قال,ال تؤكل: الباجي عنه, وومل جيز ذلك إال يف ماء حار: عنه َّالشيخزيادة 
قـول اللخمـي عـىل افتقـاره للـذكاة يـسمي عليـه مـن , وً أو عـاجالاًاملعترب ما متوت بـه مطلقـ

تؤكـل : َعبـد احلكـمتقـدم للـصقيل والبـاجي عـن ابـن , وفعلها, مفهومه عىل نفيـه ال يـسمى
 ;ال بد من التسمية عليه عندما يكـون منـه موتـه مـن قطـع رأس وغـريه:  ثم نقال عنه,ميتته

ه ذكاته   .أل
لـــــــزون يتعلـــــــق بالـــــــشجر يف ســـــــئل مالـــــــك عـــــــن يشء بـــــــاملغرب يقـــــــال لـــــــه احل: وفيهـــــــا

  .هو كاجلراد إن سلق أو شوي أكل وال تؤكل ميتته: الصحاري, قال
  .هو بفتح احلاء والالم كذا ضبطناه عنهام: عياض
ُقلت   .جلزة دويبة معروفة:  مل يذكره اجلوهري, ويف املحكم:ُ
ُقلت ت هوام األرض كلها خشاشها وعقارهبا ودودها وحياهتا وشبهه, قال, :ُ  أرأ

ال بأس بأكل احليات إذا ذكيت يف موضع ذكاهتا ملـن احتـاج إليهـا, ومل أسـمع : ل مالكقا
ـــه قـــال يف خـــشاشها,اًمنـــه يف هـــوام األرض شـــيئ إن مـــات يف مـــاء أو طعـــام مل يفـــسده :  إال أ

  .وما ال يفسدمها فال بأس بأكله إذا ذكي كاجلراد
اجلراد نظـــر, يف ختـــريج بعـــضهم أكلـــه دون ذكـــاة كـــ, وهـــذا صـــحيح املـــذهب: عيـــاض

  .وقاله القايض واللخمي
ُقلـــت حكـــم اخلـــشاش :  خرجـــه عـــىل اجلـــراد, وأخـــذه مـــن قـــول التلقـــني يف الطهـــارة:ُ

  .كدواب البحر ال ينجس وال ينجس ما مات فيه
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ُقلــت  وهــذا ال يــدل عــىل أكلــه دون ذكــاة وال تــستلزمه كــام مــر البــن القاســم, وعــزا :ُ
ِّطرفُالباجي أكله مل ال ينجس ما مـات : وجعله ابن بشري مقتىض قوهلا, َعبد احلكموابن  َ

يف , وال يؤكل إال بـذكاة: وهو قول القايض يف التلقني, خالف قول ابن حبيب: فيه, قال
مـــسألة وقـــوع اخلـــشاش يف قـــدر , ومجاعـــة مـــن املـــدنيني ال جييـــزون أكـــل اخلـــشاش: الكـــايف

ذكـــاة, وإال تقـــدمت, وإطبـــاقهم عـــىل تأويلهـــا يـــضعف وجـــود القـــول بأكـــل اخلـــشاش دون 
  . منهااًكان مأخوذ

ال حيـــــرم أكـــــل دود : ظـــــاهر الروايـــــات كغـــــريه, وقـــــول ابـــــن احلاجـــــب :ودود الطعـــــام
رخـــص : عمــر  وقبولــه ابـــن عبــد الـــسالم وابــن هـــارون مل أجــده, إال قـــول أيب,الطعــام معـــه

قــــوم يف أكــــل دود التــــني, وســــوس الفــــول والطعــــام, وفــــراخ النحــــل لعــــدم النجاســــة فيــــه, 
مـــا ال نفـــس لـــه : قـــول التلقـــني, و وهـــذا ال يوجـــد يف املـــذهب,منعـــوا أكلـــهوكرهـــه مجاعـــة و

ســــائلة كــــالعقرب هــــو كــــدواب البحــــر ال يــــنجس وال يــــنجس مــــا مــــات فيــــه, وكــــذا دواب 
  . يدل عىل مساواته لسائر اخلشاش;العسل والباقالء ودود اخلل

  . ألهنا من صيد املاء;ال بأس بأكل الضفادع وإن ماتت:  ملالكوفيها
  .الضفدع ينجس باملوت وينجس ما مات فيه: ي عن ابن نافعاللخم
 وإن مل يكـــن لـــه شـــبه بـــالرب دون ذكـــاة, ولـــو قتلـــه ,يؤكـــل كـــل حيـــوان البحـــر: التلقـــني

  .اًجمويس أو كان طافي
ه يقال إنه ممسوخ: كره ابن حبيب اجلريث, قال: َّالشيخ   .أل
ُقلــــــت الــــــسمك, قالــــــه  اجلريــــــث بــــــاجليم والــــــراء مــــــشددة والثــــــاء مثلثــــــة رضب مــــــن :ُ

  .اجلوهري وابن سيده
يف إباحــة مــا يبقــى حيــا بــالرب كالــضفدع والــسلحفاة والــرسطان دون ذكــاة, : البــاجي

 األول فيام مأواه يف املاء ولو رعى بالرب, والثـاين فـيام مـأواه بـالرب وإن عـاش باملـاء; :ثالثها
  . بن دينار, وعيسى عن ابن القاسم وملحمد,هلا

ْبن رشدا   .مذهب مالك ول تفسريهذا الق: ُ
هـــو مـــن صـــيد البحـــر إنـــام : تـــرس املـــاء يقـــيم حيـــا حتـــى يــذبح, قـــال: وســمع القرينـــان

يذبحونــه الســتعجال موتــه, وال أكــره ذبحــه لــذلك ال ملــا يــدخل عــىل النــاس مــن الــشك, 
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  .فإن مل يكن فال بأس
يـر يف إباحـة خنز, واً ألن له بـالرب رعيـ;استحب ذبحه:  روى خمترص الوقار:اللخمي

ال أراه :  الوقــــف للــــصقيل مــــع أحــــد نقــــيل ابــــن بــــشري قــــائال:رابعهــــااملــــاء ومنعــــه وكراهتــــه, 
 والباجي عن رواية ابن شعبان فيه ويف كلب املاء, وقول ابن حبيب ومالك فيهـا ,اًحرام
ـــتم تقولـــون خنزيـــر: قـــائال ـــتم أهيـــا العـــرب :  أي;ربـــام محلـــه بعـــض مـــن لقينـــاه احلرمـــة, وأ أ

  . خنزير حمرمٌتقولون خنزير وكل
  .ابن حبيب روى ابن شعبان كراهته, وكراهة كلب املاء رواية: الباجي

  .ال يؤكل إنسان املاء: أبو عمر عن الليث
  :وكل الطري مباح حتى جاللته

ْبن رشدا   .اتفاقا من العلامء: ُ
ُقلت   , يف الكايف مجاعة من املدنيني ال جييزون سباع الطري, وال ما أكل اجليف منها:ُ

  .ال يؤكل ذو خملب من الطري: أويس روى ابن أيب :الزاهييف و
, َســحنونقــول ابــن القاســم, و, ولعــل أصــحابنا حيملــون النهــي عنــه عــىل التنزيــه: املــازري

  .عدم كراهة اخلطاف, وروى عيل كراهتها: والرواية املشهورة
  . وما يف معناها الكراهة, فلعله لقلة حلمها,وقع يف اخلطاف: ابن بشري
ُقلت ْبـن رشـدا عللـه, و مل يذكر غريها غريه:ُ  ;بـذلك مـع حترمهـا بمـن عشـشت عنـده ُ

  .ألهنا تعشش يف البيوت
ُقلـــــت هـــــي, و وهـــــذا يقتـــــيض قـــــرصها عليهـــــا:ُ ْبـــــن وهـــــبكـــــره ا: يف الزا أكـــــل اهلدهـــــد  َ
  .والرصد

ُقلــــت ــــه «:  حلــــديث ابــــن عبــــاس:ُ  هنــــى عــــن قتــــل أربــــع مــــن الــــدواب; النملــــة, غأ
  . أخرجه أبو داود عن رجال الصحيح)1(»والنحلة, واهلدهد, والرصد

  .ذو السم منه إن خيف حرم وإال حل: ابن حبيب
  .وال عقرب حية  ال تؤكل: الباجي

                                     
, 2/1074: ماجـــه وابـــن, )5267(رقـــم ,الـــذر قتـــل األدب بـــاب كتـــاب, 2/789: داود أبـــو  أخرجـــه)1(

  .)3067(رقم, 1/332: وأمحد, )3224(رقم  قتله عن ينهى ما الصيد باب كتاب
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 ومل يقـــم عـــىل ,إنـــام كرهـــت جلـــواز كوهنـــا مـــن الـــسباع واخلـــوف مـــن ســـمها: األهبـــري
  .ً هبا تداويا ولذا أبيح الرتياقحرمتها دليل, وال بأس

  .ذكاهتا قطع رأسهاروى ابن حبيب كراهة العقرب, و
 ,اًال بأس بأكل احليات إذا ذكيت, وال أحفـظ عنـه يف العقـرب شـيئ: ويف ثاين حجها

ــــــه ال بــــــأس بــــــه حكــــــى املخــــــالف عــــــن املــــــذهب جــــــواز أكــــــل  :قــــــول ابــــــن بــــــشري, ووأرى أ
مـــن احتـــاج ألكـــل : املـــستقذرات, وكـــل املـــذهب عـــىل خالفـــه, خـــالف روايـــة ابـــن حبيـــب

د والعقـــــــرب, واخلنفــــــــساء, واجلنـــــــدب, والزنبــــــــور,  ,يشء مـــــــن اخلــــــــشاش ذكـــــــاه; كــــــــاجلرا
  .واليعسوب, والذر, والنمل, والسوس, واحللم, والدود, والبعوض, والذباب

  ]باب آلة الصيد[
  .اًولو كان زجاج , بضغطة ألسفل يف التلقني)1(ما يقطع اللحم :اآللة
ُقلـــت ال خـــري يف منجـــل احلـــصد املـــرضس ال :  فيخـــرج املنـــشار; كقـــول ابـــن حبيـــب:ُ

روى , و ومـا أراه يفعـل ذلـك,ولو قطع املرضس قطع الشفرة فال بأس به:  قال,ملساأل
  .ما ذبح بفلقة قصبة أو عصا أو حجر لرضورة أكل: حممد

قــــول , وولــــو مــــن غــــري ذكــــي: ويف كــــون العظــــم كــــذلك قوهلــــا مــــع قــــول ابــــن حبيــــب
ُشــيوخمل أر فيــه نــص خـــالف, وأجــزأه بعــض : املــازري سن وأمــا الـــ« :نا كالـــسن; حلــديثُ
  .)2(»فعظم

  .ال ذكاة به بحال: مكروه, وقيل: ال بأس به, وقيل:  قيل:وقول الكايف
َّن القـصار إن كانـا منـزوعني للخمـي عـن ابـ:ثالثهـاوكون السن والظفر كحجـر,  مـع  ُ
                                     

 وهـذا يـشمل مـا قطـع ,يـشمل الزجـاج واحلجـر احلـاد وسـائر احلديـد) مـا يقطـع اللحـم: (قولـه: َّالرصاع قال )1(
ام جيبــذان ; ألهنـأخـرج بـه املنـشار واملنجـل) بـضغطه ألسـفل: (ليـه أو خمتلـف فيـه قولـها متفـق عًاللحـم مطلقـ

 , إذا كـان املنجـل أملـس صـح الـذبح بـه: ولذا قيـل,ًاا رشعيً فإن وقع الذبح بذلك فال يسمى ذبح,إىل فوق
  . فيه خنقا للمذبوح; ألن وإنام كان املنشار ليس بذكاة, وهو صحيح,وهو صحيح هذا ذكروه

, 3/1558: ومــسلم, )2356 (رقــم الغــنم, قــسمة الــرشكة بــاب كتــاب, 2/881: البخــاري خرجــه أ)2(
  ).1968 (رقم, الدم أهنر ما بكل الذبح جواز األضاحي باب كتاب
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ْبـــــن وهـــــبالبـــــاجي عـــــن ظـــــاهر املبـــــسوط, وابـــــن شـــــاس عـــــن روايـــــة ا                فيـــــه, والبـــــاجي عـــــن  َ
َّن القصاررواية اب   .عن ابن حبيب َّالشيخ رواية حممد ومع ُ
ْبن رشدا   . جيوز بالظفر ال السن:وقيل: ُ

  .عدمها مع رواية حممد وابن حبيب, وأقواهلم تقييد ما سوى آلة احلديد بوفيها
, وقـد أسـاء وال حيـرم أكلهـا: وخوف موهتـا, ومعهـا مكـروه, ابـن حبيـب: ابن حبيب

 ظــاهره عــدم كراهتــه, ونقلــه ابــن عبــد ;جتــوز بــه ولــو كــان معــه ســكني: قــول ابــن احلاجــبو
ال :  ومل أعرف إال ما يف الكايف, ويف أخذه منه احتامل, وقال عياض,السالم عن املذهب

  .اًيذكى بغري احلديد معه اتفاق
  ]باب الذكاة[

  : نحر, وذبح, وفعل ما يعجل املوت بنية يف اجلميع:والذكاة
روى ابـــن أيب , وا الـــذبح لآليـــةفـــاألول لإلبـــل, وهـــو والثـــاين يف البقـــر واســـتحب فيهـــ

  .الذبح لغريمها, ومن نحرها فبئس ما صنع: أويس
إن نحـــــر الفيـــــل جـــــاز االنتفـــــاع بعظمـــــه : تقـــــدم لألهبـــــري, واخليـــــل كـــــالبقر: البـــــاجي

  .وجلده
 األول ألشــهب وابــن :ثالثهــا, اًويف حــل ذبــح مــا ينحــر وعكــسه يف غــري الطــري اختيــار

ْبـن رشـدحارث عـن ابـن القاسـم مـع ا : روايـة حممـد مـع ظاهرهـا, وزيـادة روايـة حممـدعـن  ُ
غـــــري واحـــــد عـــــن ابـــــن بكـــــري القـــــايض يف محـــــل روايـــــة املنـــــع عـــــىل التحـــــريم, , واًولـــــو ســـــاهي

  .والكراهة قوال ابن حبيب وغريه
ّالعتبي  ِ ْ   .اًيؤكل ما ينحر بذبحه وعكسه اختيار: عن ابن أيب سلمة َسحنونعن ُ

ْبــن رشــدا اجلهــل يف :  نحــره وكــذا عكــسه, وقيــلقيــل عــدم آلــة الــذبح رضورة تبــيح: ُ
  .ذلك رضورة

  .ونحر الطري حتى النعامة لغو
ْبــن رشــدا , ألهنــا ال لبــة هلــا, وظــاهر قولــه يف املقــدمات أن الطــري كــالغنم يف نحرهــا: ُ

قـــال ابـــن أيب , و أكـــلاً ونحـــر بقـــرة اختيـــاراًإن ذبـــح بعـــري: حممـــد عـــن أشـــهب: يف النـــوادرو
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نقـــل اللخمـــي عنـــه إجـــازة ذبـــح اإلبـــل , وطـــري وغـــريه أكـــلمـــا نحـــر مـــن : َّالعتبيـــةســـلمة يف 
  .ونحر الغنم والطري يقتيض جوازه ابتداء

ة جــاز فيــه مــا أمكــن مــن ذبــح ونحــر, فــإن تعــذرا; ففــي حلــه  ومــا عجــز عنــه يف مهــوا
ما بني اللبة واملنحـر : بطعنه يف غري حملهام قول ابن حبيب واملشهور, وقول الربادعي فيه

  .ما بني اللبة واملذبح, واللبة هي املنحر: به عبد احلق بأن لفظهامنه منحر ومذبح, تعق
  .اللبة: الباجي: وحمل النحر
  .حمل القالدة من الصدر من كل يشء هي: اجلوهري
عـــن , وظـــاهر املـــذهب مطلـــق الطعـــن يف الـــودج بـــني اللبـــة واملنحـــر جيـــزئ: اللخمـــي

مــــا بــــني اللبــــة : ال مالــــكقــــ, والنحــــر يف احللــــق واللبــــة: أمــــر مــــن نــــادى: عمــــر يف املبــــسوط
ال جيـزئ الطعـن يف احللقـوم دون ودج; , وواملذبح منحر ومذبح, فإن ذبـح أو نحـر أجـزأ

ه ال يرسع به املوت وال يثج به الدم   .أل
ُقلت   . ألهنام يشء واحد;سهو) بني اللبة واملنحر( : قوله أوال:ُ

  .وسمع القرينان أمر عمر املتقدم
ْبـــن رشـــدا ـــه جـــل فعلهـــم يـــومهم ذلـــك كـــام يـــسمىعـــرب بـــالنحر عـــن الـــذ: ُ يـــوم  كاة; أل

النحر, وليس مراده التخيري يف أن النحر يف احللق أو اللبـة; ألهنـا حمـل النحـر واحللـق حمـل 
 , ومحـــلاًالـــذبح, وال يكـــون أحـــدمها حمـــل اآلخـــر; لـــو نحـــر شـــاة يف مـــذبحها مل تؤكـــل اتفاقـــ

: ر متام كـالم اللخمـي, قـالوظاهر املذهب وذك:  قال,بعض املتأخرين قوله عىل التخيري
وقالــه ابــن لبابــة وهــذا ال يــصح, بــل معنــى قــول عمــر مــا ذكرنــاه, ومــا ذكــره عــن مالــك إنــام 

 عــن ظــاهر املــذهب مــع ًمقتــىض نقــل اللخمــي أوال, وقالــه يف الــرضورة فــيام يــسقط بمهــواة
ــه فــيام بــني اللبــة و;إن كــان يف املنحــر قطــع الــودجني: اًقولــه أخــري ــه جممعهــام, أ املــذبح  أل

ـه رشط يف أول كالمـه قطـع  بقطع ودج ويف اللبة بقطعهام, وظاهر نقل ابـن عبـد الـسالم أ
ـــه اخـــتالف قـــول ولـــيس كـــذلك, بـــل تفـــصيل كـــام مـــر , ودج ويف آخـــره قطـــع الـــودجني; أ

ه كالذبح;ال جيزئ يف الذكاة إال قطع الثالثة: ظاهر قول الرسالةو   . أ
  .ائمة, حسبام مر يف احلجالشأن نحر البدن ق:  روى حممد:َّالشيخ

  . أحب إيل, والبقر والغنم تضجع وتذبحاًتنحر البدن قيام: وسمع ابن القاسم
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ـــــرس للقبلـــــة  الـــــسنة أخـــــذ الـــــشاة برفـــــق فيـــــضجعها: ويف كتـــــاب حممـــــد عـــــىل شـــــقها األ
ورأسها مرشف, يأخذ بيده اليرسى جلد حلقها من اللحي األسفل فيمده لتبني البرشة; 

 اً جمهــزاً ثــم يــسمي اهللا ويمــر الــسكني مــر,ن اجلــوزة يف الــرأسفيــضع الــسكني حيــث تكــو
بغري ترديد, فريفع دون نخع وقد حدت الشفرة قبل ذلك, وال يرضب هبـا األرض, وال 

كـــره , وكـــره ربيعـــة ذبحهـــا وأخـــرى تنظـــر, وجيعـــل رجلـــه عـــىل عنقهـــا, وال جيرهـــا برجلهـــا
من إال ألعرسمالك ذ   .بحها عىل شقها األ

ْأصابن حبيب عن    . أكلتاًلو فعله اختيار: َبغَ
  .يكره ذبح األعرس: ابن حبيب

عـىل مـا : وسمع ابن القاسـم ذكـر مالـك قـول عمـر ملـن أضـجع شـاة وهـو حيـد شـفرته
  .ا أال حددهتا قبل, وعاله بالدرةتعذهب
ْبن رشدا   .أسنده ابن مسعود: ُ

ُقلت ـه غـرياً عليه مسندً رجحه عبد احلق مرسال:ُ  موصـول, , وتعقبـه ابـن القطـان بأ
  .خفة ذبح شاة وأخرى تنظر وكراهتهويف 

ْبــن رشــدنقــل ا ــه يف اًعــن مالــك حمتجــ ُ ً بنحــر البــدن مــصطفة, وابــن حبيــب رادا لــه بأ
  .البدن سنة
هنــــــى مالــــــك اجلــــــزارين يــــــدورون حــــــول احلفــــــرة يــــــذبحون حوهلــــــا وأمــــــرهم : وفيهــــــا

  .بتوجيهها للقبلة
  . ال أحب أكلهااًعمدترك توجيهها للقبلة سهوا عفو, و: عن حممد َّالشيخ

  . ال جهال مل تؤكلاًإن كان عمد: ابن حبيب
  .حرم أكلها, وقاله حممد: اللخمي عنه

, ذابحــــه غـــري مـــستقيم, هـــو اســـتخفاف ال يفعلــــه ًذبـــح الطـــري قـــائام: وســـمع القرينـــان
  .مفلح, ويؤكل

  . حيرمهااً عفو, واستخفافاًوتركها نسيان: والتسمية مطلوبة
 يف حرمتهـــا وكراهتهـــا وحلهـــا; ثالثـــة اً فـــيهام, وعمـــداًتفاقـــا: ابـــن حـــارث وابـــن بـــشري

َأصـبغللخمي عن  ْ ال تؤكـل, ونقلـه :  مـع عيـسى وابـن زرقـون عـن روايـة ابـن القاسـم فيهـاَ
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َّن القـصارعن األهبري والقايض, وتفسري ابـ وابـن اجلهـم روايـة ابـن القاسـم وابـن زرقـون  ُ
  .عن أشهب

  . عفوًتركها جهال: التونيس عنه
واجبــة مــع الــذكر : قيــل, واًاخلــالف عــىل تــرك الــسنة عمــد, وهــي ســنة قيــل: ابــن بــشري

  .ساقطة مع النسيان
: ولـــــو مل يـــــسمع أجـــــري ذبـــــح أضـــــحية تـــــسميته مـــــن رشط عليـــــه إســـــامعه إياهـــــا, وقـــــال

 لــــه أجــــره وال ضــــامن; :ثالثهــــاســــميت; ففــــي ســــقوط أجــــره فقــــط أو تــــضمينه األضــــحية, 
ـــه اًلـــشيخي عبـــد احلـــق وأيب عمـــران حمتجـــ فهـــو صـــادق أو  اًال يظـــن بمـــسلم تركهـــا عمـــد بأ

ســميت : نــاس, ولقــول مالــك يف قــول ابــن عيــاش ملــا أمــر عبــده بالتــسمية ثالثــا يف كــل مــرة
 إال مــن , لــيس ذلــك عــىل النــاس إذا قــال الــذابح ســميت,اًومل يــسمعه واهللا ال أطعمهــا أبــد

  .أخذ به يف نفسه فال بأس
وكثرتـه, وقالـه  القيام به وينظـر يف قلتـهولو عاب ذلك حلم الشاة فلرهبا : أبو عمران
ــه كــان باملدينــة ;إنــام تركهــا ابــن عيــاش: قــال عــن إســامعيل القــايض, وابــن عبــد الــرمحن  أل

إن كــان أجــر مــن يــسمع التــسمية أكثــر : عــن أيب عمــران, وعبيــد جمــوس خيــاف كونــه مــنهم
  .فله أجر مثله
يا, وليقـل بـسم اهللا واهللا ايسمي اهللا تعاىل عند النحـر أو الـذبح وعـىل الـضح: وفيها

  .أكرب
 وال يـــــذكر إال اهللا, وإن شـــــاء زاد يف غلـــــيس بموضـــــع صـــــالة عليـــــه : ابـــــن القاســـــم

كر مالك, ومهللا تقبل مني: األضحية   .هذه بدعة: مهللا منك وإليك, وقال: أ
ْبـــن رشـــدا ْبـــن وهـــبأجـــاز ا ُ  أومنـــك الـــرزق وبـــك ,مهللا منـــك وإليـــك وبـــك: قولـــه َ

هـــة مالـــك ملـــن التزمـــه وهـــو حـــسن ,اهلـــدى وإليـــك النـــسك  ,رشعـــا كالتـــسمية ومعنـــى كرا
  .وقال هذا بدعة

ـــــرة[ ﴾ O N M L K J I H﴿ :قولـــــه: ابـــــن شـــــعبان  عـــــىل مـــــا ]127: البق
مهللا منــك : يتقــرب بــه مــن هــدي أو نــسك أو أضــحية أو عقيقــة حــسن, وال بــأس بقولــه

  . العطاء, ولك النسك, وإليك تقربت
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اهللا أكـــرب, أو ال إهل إال اهللا, أو ســـبحان اهللا, أو ال ســـم اهللا, أو اقولـــه ب: ابـــن حبيـــب
  .ٍحول وال قوة إال باهللا كاف, ويكره قوله حممد رسول اهللا

ْبـن رشـدصىل اهللا عـىل رسـول اهللا, وصـوب ا: وسمع ابن القاسم معها كراهة قوله ُ 
  . ابن حبيب.إجازته

  ]باب مقطوع الذكاة[
 والـــودجني واملـــرىء يف اجلـــوزة أو كـــل احللقـــوم: قـــال اللخمـــي :ومـــا بقطعـــه الـــذكاة

يف حــصوهلا بــدون املــرىء; املــشهور, ونقــل اللخمــي , و)1(حتتهــا مــرة واحــدة جممــع عليــه
ه ابن زرقون له ال لر   .وايته, وعياض لرواية البغدادينيرواية أيب متام, وعزا

  .ال أعلم من اعتربه غري الشافعي: الباجي
ْبــــن رشــــدويف حــــصوهلا بــــالودجني فقــــط; أخــــذ ا إن أدرك الــــصيد منفــــوذ : مــــن قوهلــــا ُ

هـــــا اجلـــــارح فـــــرغ مـــــن ذكاتـــــه مـــــن روايـــــة , واملقاتـــــل اســـــتحب أن يفـــــري أوداجـــــه, فـــــإن فرا
 مـع اللخمـي مـنهام ومـن القـول ,ال بأس بذبيحة سقطت بامء بعد قطـع ودجيهـا: املبسوط

رد عيـــاض األخـــذ األول بـــأن ذبـــح , وبأكـــل ذات اجلـــوزة يف البـــدن ونـــصها مـــع الروايـــات
ملنفـــوذ مقتلـــه إنـــام هـــو لـــرسعة موتـــه وخـــروج دمـــه ال لذكاتـــه, وقطـــع احللقـــوم ال الـــصيد ا

فذ اجلارح مقتله ففرى أوداجـه أجهـز عنـد مالـك: خيرجه; ولذا قال قبلها  ومل يـذكر ,إن أ
  .احللقوم, وبأن قطع الودجني ملزوم لقطع احللقوم ملروره عنهام

ُقلــت  مــن الغلــصمة بــأن قطــع مــا  وبــه يــرد أخــذه مــن روايــة املبــسوط, ويــرد األخــذ:ُ
               وأخـــــــذه مــــــن روايـــــــة االكتفـــــــاء بأحــــــد الـــــــودجني مـــــــع ,فــــــوق اجلـــــــوزة قـــــــام مقــــــام احللقـــــــوم

  .احللقوم بني
  .وعىل املنصوص يف كون قطع نصف احللقوم أو ثلثيه ككله ولغوه

                                     
 وقـع كـذلك أجـزأ باتفـاق إذا تـوفرت رشوط الـذبح وذبـح مـرة , فـإنهذا ما يطلب قطعه: َّالرصاع قال )1(

 ومل يقطــع ,ا مــن احللقــوم أو قطعــهً اخلــالف إال إذا مل يقطــع شــيئ وإن اختــل رشط ممــا ذكــر دخــل,واحــدة
 أخـــرج بـــه إذا وقـــع القطـــع فوقهـــا وبقيـــت بيـــده وهـــي )يف اجلـــوزة أو حتتهـــا: (قولـــهالـــودجني انظـــر ذلـــك 

  . وفيها ما هو معلوم,املغلصمة
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 اًســـــامع حييـــــى ابـــــن القاســـــم يف الطـــــري مـــــع نقلـــــه عـــــن ابـــــن حبيـــــب مطلقـــــ َّالـــــشيخنقـــــل 
  .َسحنونو

قل ابـن عبـد الـسالم ختـصيص بعـض مـن لقيـه قـول ابـن القاسـم بـالطري لـصعوبته; ون
  .اًقول ابن حبيب مطلق َّالشيخيرد بنقل 

إن قطع أكثر احللقوم أكلت عند مالك, وأكثر أصحابنا أهنـا ال : وظاهر قول الكايف
  .تؤكل بقطع النصف

  .يف جوازها بقطع احللقوم مع أحد الودجني قوال مالك: عياض
ُقلــت  ولــو بقــي يــسري األوداج فقــط; فظــاهر الروايــات والرســالة معهــا, ونــص ابــن :ُ
  .ال تؤكل: َسحنونعن  َّالشيخشعبان و
  .ال حترم: ابن حمرز قال

ّالعتبــــي  يكــــره لنقــــل :ثالثهــــايف منــــع أكلــــه وجــــوازه, : ومــــا بقيــــت جوزتــــه ببدنــــه ِ ْ عــــن ُ
حنون ـــس بغو َعبـــد احلكـــممـــع ابـــن  َ َأص ـــ ْ ايـــة ابـــن القاســـم,  وأشـــهب, وســـامع أيب زيـــد روَ

 بحرمتهـــا, وابـــن شـــعبان, اًواللخمـــي عـــن حممـــد, وابـــن حـــارث عـــن ابـــن مـــزين مـــرصح
ـــبـــن وهبعـــن أشـــهب مـــع ا َّالـــشيخو ْ عبـــد , وأيب مـــصعب, وموســـى بـــن معاويـــة, وابـــن َ

ــسحنون, وأيب زيــد, وأول قــويل َاحلكــم  ســامع أيب زيــد روايــة ابــن اً, وابــن وضــاح منكــرَ
ـــام ابــن مل يـــتكلم فيهــا إ: القاســم قــائال حييـــى بــن إســـحاق , وونزلـــت بــه َعبـــد احلكــمال أ

ِّمطرفعــن حييــى بــن حييــى, وابــن حــارث عــن  للقابــيس ســند صــحيح البــن , وال بــأس: َــُ
كره, ومل :وضـــاح حيـــك الكـــايف غـــريه,  ســـألت أبـــا زيـــد عـــن ســـامعه روايـــة ابـــن القاســـم فـــأ

  .ونقل ابن بشري
كر أبو مصعب األول قائال: اللخمي رة والـسنة مل يـذكر فيهـا رشط هذه دار اهلج: ًأ

  .كون العقدة يف الرأس بحال
عـــىل األول إن بقـــي منهـــا يف الـــرأس قـــدر حلقـــة اخلـــاتم : عـــن حممـــد بـــن عمـــر َّالـــشيخ

  .أكلت, وإال فال
ْبـن رشــدا  َســحنونإن بقـي قــدر نــصف الـدائرة; فعــىل قــويل ابـن القاســم و: واللخمــي ُ

  .يف اعتبار قطع نصف احللقوم ولغوه
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ُشيوخل بعض قا: َّالشيخ   .نا إن أخطأ هبا اجلازر ضمنُ
ُقلــت إن : لــو تــم ذبحــه بعــد رفــع يــده; فقــال عبــد احلــق عــن القابــيس, و يريــد إن فــرط:ُ

 :ثالثهـــاٍرفـــع وهـــي بحيـــث تعـــيش فعـــوده كبدئـــه, وإال فـــإن عـــاد ببعـــد مل تؤكـــل, وبقـــرب, 
, َسحنونسه لــعكــ: خامــسها, و وال ليعــوداً متامــه ال خمتــرباً إن رفــع معتقــد:رابعهــا, وتكــره

مـع قـول  عن تأويل بعض أصحابه عنـه َّالشيخ, وَسحنونوابن حبيب, وابن وضاح عن 
  .ابن زرقون عقب نقله

ًروايـة, وعبـد احلـق عـن قبـول القابـيس قولـة ابـن  َسـحنونذكره الصقيل عن : الباجي
  .فغلط َسحنونإن وجدت الرواية بعكسه أو نقل عن : عبد الرمحن قائال
 غلبتــه قبــل متــام الــذكاة فقامــت ثــم أضــطجعها وأتــم الــذكاة وكــان انظــر لــو: التونــيس

  , هل تؤكل عىل ما مر?اًقريب اًأمر
ُقلت ه معذور, ومل يقيده بقـرب:  قال أبو حفص بن العطار:ُ ـام , وتؤكل أل نزلـت أ

 مــن اًقـضاء ابــن قـداح يف ثــور وحكـم بأكلــه وبيـان بائعــه ذلـك, وكانــت مـسافة هروبــه نحـو
  .ثالثامئة باع

لــــو قطــــع احللقــــوم وعــــرس مــــر الــــسكني عــــىل الــــودجني لعــــدم : َســــحنونصقيل عــــن الــــ
  .حدها فقلبها وقطع هبا األوداج من داخل مل تؤكل

ُقلت   . انظر لو كانت حادة, واألحوط ال تؤكل:ُ
ســــمعه , ومــــا ذبــــح مــــن القفــــا مل يؤكــــل:  مــــع البــــاجي عــــن حممــــد وابــــن حبيــــبوفيهــــا

  .ف أكلتلو أراد احللقوم فانحر: القرينان بزيادة
ــه قطــع احللقــوم والــودجني قبــل النخــاع: يريــد: البــاجي : معنــى قــول ابــن حبيــب, وأ

ه استوعب ذلك بعد قطع النخاع   .إن ذبح يف إحدى الصفحتني مل تؤكل; أ
ُقلت   .إن ذبح من القفا أو العنق مل تؤكل:  يف صيدها:ُ

  .باليقني العادي واضح ورشط الذكاة بورودها عىل حي موته هبا
  . إن تردت ذبيحة بعد ذبحها من جبل, أو وقعت يف ماء أكلت:فيها

  .ا من غم املاء والظن رضورة مثلهولو خيف موهت: زاد يف سامع القرينني
 فــــال بــــأس, اًاضــــطرار حيــــة   وهــــي,إن ذبحهــــا ورأســــها يف املــــاء: ســــمع ابــــن القاســــم
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  . يف كوهنا كذلك ولغوهااًواختيار
ْبــــن رشــــدتفــــسري ا  عــــىل ذبحهــــا اًذبحهــــا ورأســــها يف املــــاء قــــادرســــامع ابــــن القاســــم يف  ُ

كقول ابن القاسم يف أكل صيد ذكي وحياته مستيقنة والكالب : ًورأسها فوق املاء قائال
 عليه ورأسها فوقه مع قول مالك اًتنهشه, وقول ابن نافع يف ذبحها ورأسها يف املاء قادر

  .يمنع أكل صيد ذكي كام مر
كروه:  احلاجبوشاذ قول ابن: والشك يوجب حرمتها   . عىل املشهور; أ

  ]باب دليل احلياة يف الصحيح[
  :ودليل احلياة يف الصحيحة يف كونه سيالن دمها أو شخبه

ْبن رشدنقل ا   . مع الباجي عن حممد واللخمي عنهاًاتفاق: ًقائال ُ
ْبـــن رشـــدا ولـــو مل يـــسل دمهـــا ومل تتحـــرك فكمنخنقـــة بلغـــت مـــا ال تعـــيش منـــه دون : ُ

  .مقتل هبا
  .عدم سيالن دمها وحركتها غري ممكن عندي, فال معنى لذكره: جيالبا

  .يف املريضة تذكى مستجمعة احلياة طريقان
  .تؤكل: الباجي

ْبن رشدا س منهااًاتفاق: ُ   . من أصحابنا وإن أ
  .اًإمجاع: أبو عمر
  . غري مشارفة املوت تصح ذكاهتا: اللخمي

  ]باب يف املريضة املشرفة للموت[
  :ي التي إن تركت ماتتويف مشارفته وه

  . ال تؤكل: إن ذكيت أكلت, ويف خمترص الوقار: قول مالك
  ]باب يف دليل استجماع حياة املريضة[

  .كة رجلها أو ذنبها أو طرف عينهاحر: حممد :ودليل استجامعها
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ْبـن رشـدعـرب عنـه ا, وواستفاضة نفـسها يف جوفهـا أو منخرهيـا: ابن حبيب بكونـه يف  ُ
 االرتعاش واالرتعاد ومد يد أو رجل أو قبـضها وسـيالن الـدم لغـو وحركة: حلقها, قال

  .اًاتفاق
ُقلت   . يف لغو القبض نظر:ُ

لغــو االخـتالج اخلفيــف وحركــة العـني أحــسن; ألن االخـتالج يوجــد بعــد : اللخمـي
املوت وحركة الرجـل والـذنب أقـوى مـن حركـة العـني; ألن خـروج الـروح مـن األسـافل 

  .قبل األعايل
ُقلـــت بـــن , وتعليلـــه ومتقـــدم نقـــل ااًيـــوهم أن يف االخـــتالج اختالفـــ) أحـــسن: (قولـــه :ُ

ْرشد   .ينفيه ُ
, إن حتركـــت ومل يـــسل دمهـــا أكلـــت: عـــن حممـــد عـــن ابـــن القاســـم وابـــن كنانـــة َّالـــشيخ

ْبن رشدسمعه أبو زيد منهام, وظاهر قول او : قـول ابـن عبـد الـسالم, واالتفاق عىل ذلـك ُ
س منها ومل تنفذ مقاتلها; مل أجـده, ولعلـه يـوهم ذلـك خرج ترك أكلها عىل املنخنقة إذا أ

ْبن رشدمن ختريج ا   .ذلك يف الصحيحة حسبام مر ُ
 هــذا أو :ثالثهــاويف كــون اعتبــار دليــل احليــاة بعــد الــذكاة فقــط أو بعــدها أو يف حاهلــا, 

ْبن وهبعن رواية ا, وقبلها لنقل املقدمات والبيان عن ابن حبيب َ.  
ْبن رشدا عـزا البـاجي الثـاين البـن نـافع, وظـاهر جـواب مالـك ومل  و,وهذا ضعيف: ُ

  .حيك غريه
فــــذ , و كــــصحيحةاًواملــــصابة بــــأمر غــــري مــــرض وال مــــانع عيــــشها غالبــــ املــــصابة بــــام أ

  .مقتلها فيها طرق
  .اًذكاهتا لغو اتفاق: الباجي

ْبن رشـدا : قيـل, مـن سـامع أيب زيـد ابـن القاسـم هـذا املنـصوص, ويتخـرج اعتبارهـا: ُ
فـــذ مقاتلـــه غـــريه ويعاقـــب األول فقـــط, والـــصواب روايـــة مـــن أجهـــز , َســـحنون عـــىل مـــن أ

  .وعيسى عنه عكسه
  .إن كان إنفاذها بموضع الذكاة فرى األوداج مل يؤكل وإال فقوالن: اللخمي

  .أكل منترشة احلشوة:  والبن القاسم,ال تؤكل مقطوعة النخاع: فيها ملالك



 

 

328

328

  ]باب املقاتل[
لنخـــاع; املـــخ األبـــيض يف فقـــار العنـــق أو الظهـــر, أوانتثـــار املقاتـــل انقطـــاع ا: البـــاجي

  .اًالدماغ أو احلشوة, وخرق األوداج وانفتاق املصري كل منها مقتل اتفاق
  .وقطع الودج الواحد مقتل: د احلقعب

  .وقطع بعض األوداج واحللق مقتل: حممد
ُقلــــت  وأطلــــق األكثــــر قــــوهلم خــــرق املــــصري, وكــــذا وقــــع ملحمــــد وابــــن حبيــــب عــــن :ُ

ِّمطرف ْبـن رشـدقال ا, وَُ معنـى قـوهلم يف خـرق املـصري; إذا خـرق أعـاله يف جمـرى الطعـام : ُ
والــرشاب قبــل تغــريه حلــال الرجيــع; لعــدم حياهتــا أكثــر مــن ســاعة, وخــرق أســفلها حيــث 

  . تترصفاًالرجيع غري مقتل لبقائها به زمان
ُشــيوخ; ففــي حرمتهــا قــوال اًولــو وجــد كــرش صــحيحة بعــد ذبحهــا مثقوبــ ْبــن رشــدا ُ ُ 

نزلــت يف ثــور فحكــم ابــن مكــي بفتــوى ابــن محــديس بطرحهــا بــالوادي دون فتــوى : ًقــائال
ابن رزق بأكلها, وبيان ذلك يف بيعها, فغلبت العامة خدمة القايض لعظـم قـدر ابـن رزق 
ــــدهيم وأكلــــوه, وهــــو الــــصواب ملــــا قدمتــــه مــــن املوجــــود املعلــــوم  عنــــدهم فأخــــذوه مــــن أ

  .باالعتبار
ُقلــت تر مــن كاســبي البقــر ب ويؤيــده :ُ  أهنــم يثقبــون كــرش الثــور َّإفريقيــةنقــل عــدد التــوا

ـه حمـل الطعـام قبـل تغـريه, خـالف , وفيزول عنه به لبعض األدواء قول ابـن عبـد الـسالم أ
ْبن رشدتعليل ا   .صحة قول ابن رزق, ولعله يريد كامل تغريه ُ

ْبن رشد نقال الباجي واًويف كون اندقاق العنق مقتال , ألخوين وابن القاسما رواية ُ
  .وأشهب مع غريه من أصحاب مالك َعبد احلكميف انشقاق األوداج نقله قويل ابن و

ُقلت   . فيتخرج عليه النخاع:ُ
شــدخ الــرأس دون انتثــار الــدماغ, وشــق اجلــوف دون قطــع مــصري ودون : عبــد احلــق

غـــري الروايـــات أن كـــرس الـــصلب دون قطـــع النخـــاع , وانتثـــار يشء مـــن احلـــشوة غـــري مقتـــل
  .ه أو دمغ الرأس مقتلكرس: مقتل, وليحيى بن إسحاق عن ابن كنانة

بام روي عن ابن القاسم من جواز أكل منتثرة احلشوة كان يفتي مـن قـدماء : عياض
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ُشيوخ ه ابن لبابةاَسحنوننا إبراهيم بن حسان بن خلد وحاج يف ذلك ُ   . وأعجبت فتوا
ُقلت كراهة أكلها ال جوازه, إال أن يريد  إنام ذكر حييى بن إسحاق عن ابن القاسم :ُ

  .من املكروه فيصدق عليه ال قسيمهاجلواز األعم 
ُشـــيوخوعـــد : عيـــاض  وهـــو عنـــدي راجـــع ,نا قطـــع املـــصري وانتثـــار احلـــشوة وجهـــنيُ

ه إذا قطع أو شق انتثرت احلشوة, وهو بني من لفظها يف كتاب الديات , ليشء واحد; أل
ُشيوخقول بعض و ا عنـد شـق اجلـوف منهـا; يـرد بـأن جمـرد الـشق غـري انتثارهـا خروجهـ: ناُ

قـــد قـــال , و, وكـــذا انتثارهـــا, ملـــشاهدة عالجهـــا بردهـــا وخـــيط اجلـــوف عليهـــااًمقتـــل اتفاقـــ
ُشــــيوخبعــــض   يف أعــــاله حيــــث جيــــري الطعــــام, وهبــــذا ال ًإنــــام يكــــون شــــق امليعــــى مقــــتال: ناُ

  .روى غريه  ملااًيكون قول ابن القاسم خالف
ُقلـــت             بـــإعامل الـــذكاة ًل ابـــن القاســـم بأكـــل منتثـــرة احلـــشوة قـــوال جعـــل اللخمـــي قـــو:ُ

ــه غــري مقتــل, ومتــسك عيــاض بلفــظ دياهتــا غــري ًيف منفــوذة املقتــل, وجعلــه عيــاض قــوال  بأ
  .تام نصه
هــذا , والــشاة خيــرق الــسبع بطنهــا فيــشق أمعاءهــا فينتثرهــا ال تؤكــل:  قــال مالــك:قــال

ه كلـام انـشق اً يكون سبباًءها شقإنام يدل عىل أن األسد قد يشق أمعا  النتثار أمعائها, ال أ
ــــه  املـــصري انتثـــرت احلـــشوة, وال عـــىل أن شـــقها هـــو انتثارهـــا, بـــل عطفـــه عليـــه يـــدل عـــىل أ

  .غريها
  .ًليس جمرد انتثارها مقتال: وقوله

ُشيوخإن أراد جمــــرد خروجهــــا فمــــسلم, ولــــيس هــــذا مــــراد الــــ بــــه, وإن أراد ولــــو زال  ُ
قهـا بمقعـر الـبطن منعنـاه, وهـذا هـو مـراد األشـياخ بـه, ومـا التصاق بعضها بب عض أو التزا

ادعـــاه مـــن العـــالج إنـــام هـــو يف األول ال يف هـــذا, وبالـــرضورة أن هـــذا مبـــاين لقطـــع املـــصري 
ال يؤكـــل مـــا خرجـــت : وال تـــالزم بيـــنهام يف الوجـــود, وليحيـــى بـــن إســـحاق عـــن ابـــن كنانـــة

  .أمعاؤه
ق رضب أو سـقوط ألسـفل أو سـطح أو عقـر إن واملوقوذة وما معهـا مـا أصـابه مطلـ

ست حياهتا أو شـك  فذت مقاتلها فكام مر, وإال فإن أ رجيت حياهتا فكصحيحة, وإن أ
ْبـن رشـد إن شـك فيهـا ال:ثالثهافيها; ففي حلها كمريضة وحرمتها,  عـن ابـن القاسـم مـع  ُ
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َأصبغسامعه, والباجي عن  ْ ْبن رشد, واَ ُاملاجشونعن ابن  ُ , والباجي َ احلكمعبدمع ابن  ِ

ض ْبن رشد, وااًعن روايته أ   .عن سامع القرينني ُ
ال تسلخ الذبيحة وال تنخع وال يقطع رأسها قبل موهتا, فإن فعل أكل ذلك : وفيها

 األول, إال أن ينــوي :ثالثهــا, اً, وعمــداً أكلــت اتفاقــًلــو أبــان رأســها بــذبحها جهــال, ومنهــا
فينــــوي ذكــــاة موضــــع والــــتامدي فتطــــرح; لنقــــل  َّيــــةلن ومل يفــــصل ا, إبانــــة الــــرأس مجلــــةًأوال

َأصبغالباجي عن ابن حبيب مع  ْ   . وابن القاسم واألخوين واللخميَ
ويف كراهة أكل البقر تعرقب عند الذبح ثم تذبح; نقل ابن زرقون عن فضل روايـة 

  .وال بأس بأكلها ال يعجبني قول مالك: ابن القاسم, وقوله
  . احلوت وإلقائه يف النار حياعال بأس بقط: وسمع ابن القاسم

ْبن رشدا   .كرهه كراهة غري شديدة يف موضعني من سامع القرينني: ُ
فبعــد : , قيــلاًتــداوي ال يعجبنــي شــق املنهــوش جــوف الــشاة ليــدخلها رجلــه: وســمعا

  ذبحها قبل موهتا?
ه يكرههإن:  يقول:قال   .ه عىل وجه التداوي, وكأ
ْبن رشدا   .ال يعجبني: ًأوالخففه بعد ذبحها, وقوله : ُ

  .محله عىل احلظر ال الكراهة أبني
ويف استحباب ذبح الدابة امليؤوس منها إراحة هلا أو عقرهـا دونـه خـوف إهيـام حـل 

ْبـــن رشـــد تكـــره للعتبـــي عـــن ابـــن القاســـم, وا:ثالثهـــاأكلهـــا,  عـــىل اآليت عـــن ســـامع القـــرينني  ُ
  .وابن القاسم

  ]باب يف اجلنني الذي تكون ذكاته بذكاة أمه[
  . )1(واجلنني يموت بذكاة أمه ببطنها ذكي إن تم خلقه ونبت شعره

                                     
 وقــد ذكــر ,اًأخــرج بــه إذا مل يمــت فيهــا وخــرج حيــ) هــو الــذي يمــوت يف بطــن أمــه: (قولــه: َّالرصــاع قــال )1(

 إن اسـتهل : وقـال اجلـالب, مل يؤكـل ولـو ذكـي: فقيـل, وكـان مثلـه ال يعـيش,اًاخلالف فيه إذا خرج حيـ
 أخــرج بــه مــا إذا )بــذكاة أمــه: (قولــه و, يكــره أكلــه بالــذكاة انظــره: وقيــل, وإال فــال يؤكــل,صــارخا ذكــي

= 
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ركـــض : ســـمعه أبـــو زيـــد, ويمـــر املديـــة عـــىل حلقـــه ليخـــرج دمـــه: وســـمع ابـــن القاســـم
  . فذبحته وأكلت منهاًببطن أضحيتي جنينها بعد ذبحها فرتكته حتى أخرجته ميت

ْبـن رشــدا بــح, وإن شــك يف دوام  أو حيــا فـامت قبــل ذبحــه أكــل دون ذاًإن خــرج ميتــ: ُ
  .حياته مل يؤكل إال بذكاة

ُقلــت إن شــك يف حياتــه مل يؤكــل إال :  هــو نقــل البــاجي عــن عيــسى عــن ابــن القاســم:ُ
ــه ال يعــيش; ففــي اســتحباب ذبحــه ورشط أكلــه بــه نقــل ا ْبــن رشــدبــذكاة, ولــو علــم أ عــن  ُ

  .مالك وعيسى بن دينار مع حييى بن سعيد
ُقلـــت ه البـــاجي ليحيـــى:ُ أحـــب إيل أال يؤكـــل إال :  بـــن ســـعيد, وعـــزا لعيـــسى إنـــام عـــزا

ْبـــن وهـــبونحـــوه روى حممـــد وا: قـــال. بـــذكاة فـــإن ســـبقهم بنفـــسه كـــره : ايتـــه, وزاد يف روَ
  .أكله

  . لقول حييى بن سعيداًرعي: قال الباجي
إن خــــرج حيــــا فــــامت بــــالفور قــــال حممــــد كــــره أكلــــه وقــــال ابــــن اجلــــالب : ابــــن العــــريب

  .الحيل
قبــل ذكاتــه مل يؤكــل, ووجــدت يف   فــإن مــات, صــارخا ذكــي لفظــه إن اســتهل:قلــت 

قـــال ابـــن كنانـــة إذا اســـتخرج حيـــا : اســـتغناء ابـــن عبـــد الغفـــور يف نـــسخة صـــحيحة مـــا نـــصه
ض   .اًومثله ال يعيش لو ترك مل حيل ولو ذكي, ونحوه البن القاسم أ

ُقلت  بمنع  إن رد بأن حياهتا إن ألغيت كفت فيه ذكاة أمه وإال كفت ذكاته, أجيب:ُ
ــه ال يعــيش, وظــاهر الروايــات وأقــوال  ــه كمنفــوذ مقتلــه رضورة أ لــزوم كفايــة ذكاتــه; أل

 لـــبعض أهـــل الوقـــت اًاألشـــياخ أن املعتـــرب نبـــات شـــعر جـــسده ال شـــعر عينـــه فقـــط, خالفـــ
ُشيوخوفتوى بعض  ُشيوخ ُ   .ناُ
ــه كمــل منــه خلقتــه, ولــو خلــق نــاقص يــد أو رجــل: البــاجي  ,املعتــرب مــن متــام خلقــه أ

 =                                     
 املعتــرب شــعر جــسده ال )رهإن تــم خلقــه وبــت شــع: (قولــهه ال يؤكــل و, فإنــمــات يف بطــن أمــه بغــري ذكــاة

 , فــإذا مل يــتم خلقــه,ه يؤكــل, فإنــاً ولــو خلــق نــاقص اليــد وكــان تامــ,عينيــه ومتــام خلقــه إذا كملــت خلقتــه
  .عن ابن العريب واهللا سبحانه أعلم وبه التوفيقَّالشيخ ه ال يؤكل وانظر ما ذكره , فإنوال نبت شعره
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  .م خلقه عىل ذلك مل يمنع نقصه من متامهوت
إن مل يـتم خلقـه فهـو كعـضو منهـا وال يـذكى : وقول ابـن العـريب يف القـبس عـن مالـك

 وإن مل يــتم خلقــه دون ذكــاة, وذكـــر يف ,العــضو مــرتني, ظــاهره أن قــول مالــك عنـــده أكلــه
  . واختار هذا لنفسه,العارضة عن مالك كنقل اجلامعة

 وتـــم خلقـــه ونبـــت شـــعره; , إن حـــل أكلـــه بـــذكاة أمـــه:ثهـــاثالويف حـــل أكـــل مـــشيمته, 
ْبن رشدلقول ا  وعـاء الولـد, هـو كلحـم الناقـة ;َالِّالـس: يف سامع موسى مـن كتـاب الـصالة ُ
ُشيوخ وجواب الصائغ وبعض ,املذكاة ُشيوخ ُ   .ناُ

ولـد البقـرة تزلقـه إن كـان يعـيش فـال بـأس بأكلـه بـذكاة, : وسمع أبو زيد ابن القاسم
  . يؤكلوإن شك مل

ْبن رشدا   ., وليس كمريضة علم أهنا ال تعيش لتقدم تقرر حياهتا دونهاًاتفاق: ُ
روي اســـــــتثقال أكـــــــل عـــــــرشة دون حتريمهـــــــا; الطحـــــــال, والعـــــــروق,  و:ابـــــــن حبيـــــــب

ثيــــان, والكليتــــان, واحلــــشا, واملثانــــة, وأذنــــا القلــــب , والغــــدة, واملــــرارة, والعــــسيب, واأل
  .هيم بن اإلبيان بأكل خىص اخليصجواب عبد اهللا بن إبرا َّالشيخصوب و

ُقلت حكم القلب والرئـة والطحـال والكـىل واخلـىص :  هو ظاهر قول ثالث سلمها:ُ
هـــو كالغـــدة الغـــرا يـــصل إليهـــا ومل يـــبن عـــن البـــدن : ذلـــك بقولـــه َّالـــشيختعليـــل , وكـــاللحم

  .ظاهر يف أكل املشيمة
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   ]كتاب األضاحي[
سليمني مـن بـني  ع ضأن أو ثني سائر النعمما تقرب بذكاته من جذ: ًاساماألضحية 
 بكونــه يف هنــار عــارش ذي احلجــة أو تالييــه بعــد صــالة إمــام عيــده لــه, وقــدر اًعيــب مــرشوط

 فتخـرج العقيقـة واهلـدي والنـسك يف زمنهـا, ;)1( لغـري حـارضاً ولو حتري,زمن ذبحه لغريه
                                     

ـــت بخـــط ب:َّالـــشيخقـــول : َّالرصـــاع قـــال )1(  ; ألن تـــسامح يف قولـــه اســـام:َّالـــشيخعـــض تالمذتـــه أن  اســـام رأ
 وإنـــام , وأمـــا األضـــحية فلـــيس معناهـــا املـــصدر بوجـــه تـــصدق عليـــه,املـــصدر إمـــا التـــضحية أو التـــضحي

 ويظهـر ,ا أو اسـم مـصدر مثـل الزكـاة والـصيد واشـتقاقها معلـومًيقول ذلك فـيام صـح أن يكـون مـصدر
 وأن مــراده باالســم هنــا أن الــصفة املــذكورة كانــت , الــصيدغــري مــا أشــار إليــه يف كتــابَّالــشيخ أن مــراد 
 وربــــام تطلــــق , ولــــذا مل يتعــــرض لغــــري هــــذا, ثــــم خصــــصها الــــرشع وصــــريها اســــام عــــىل مــــا ذكــــر,ألعــــم

ا فــال يقابــل هــذا االســم باملــصدر بــل يــراد بلفظهــا ًاألضــحية عــىل التقــرب بالــذكاة إلــخ لكنــه لــيس غالبــ
  .وديعةام وقع له فيام سيأيت يف الالتقرب ك

ـ هو أعم)ما تقرب: (قوله  خـرج بـه التقـرب بغـري )بـذكاة: (قولـه و,ه يـصدق عـىل املتقـرب بـه مـن طاعـة; أل
  .ا أعم من الذبح أو النحر; ألهنالذكاة وخص الذكاة

  . وذلك رشط فيه, إلخ بيان للمتقرب به بالذكاة)من جذع: (قوله
  .ه ال جيزئ يف األضحية رشعا, فإنني عيبه صفة ملا قبله واحرتز به من املعيب الب)سليمني( :قوله
  .اهبها من اهلدي والنسك يف زمنهام حال من املتقرب به وخيرج به العقيقة وما ش)مرشوطا: (قوله

  . وهو أخرص ويؤدي معناه, يوم النحر ومل يقل هنار, ما رس كونه قال هنار عارش ذي احلجة:)فإن قلت(
ُقلت( ـه قـد اسـتعمل ذلـك يف رسـم الطـواف  و, تقدم لنا نظري هذا يف احلج:)ُ ويف ,مل تظهر قـوة جـواب مـع أ

 معمول للـذكاة احـرتز بـذلك ممـا إذا تقـرب يف غـري مـا )ولو حتريا: (قوله إىل )بعد صالة: (قوله و,غريه
عيــده عائــد عــىل عــارش ذي احلجــة  ذكــر مــن الزمــان أو ممــا إذا ذبــح اإلمــام قبــل صــالة العيــد والــضمري يف

  .ماموله يعود عىل اإل
 وبعــد قــدر زمــن ذبــح اإلمــام احــرتز بــه مــن ذبــح غــري اإلمــام قبــل : أي; معطــوف عــىل الــصالة)وقــدر: (قولــه

  .ذبح اإلمام
  .ال إمام هلم ذبح اإلمام, فإنه يصح متعلق بقدر وأدخل به إذا حترى من )لغري حارض: (قوله

 ومل يــذكروا غــريه ,صح ذلــك إذا ذبــح إمــام بعــد صــالته وقبــل خطبتــه فقــال عبــد الوهــاب ال يــ:)فــإن قلــت(
  .َّالشيخ أن يقول بعد صالته وقبل خطبتهفحق 

ُقلــــت( َّالــــشيخ  وبــــذلك أجــــاب , أن الــــصالة يف العيــــد تالزمهــــا اخلطبــــة فلــــذلك اســــتغنى عنهــــا: لعلــــه رأى:)ُ
  .سيدي عيسى عىل أهل املذهب يف كوهنم مل يذكروا ما ذكرناه عن القايض

= 
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ْبــن رشــدهــذا عــىل نقــل ا ري جمــزئ لعيبــه,  بــه ذلــك التقــرب غــاًجــواز بيــع مــا ذكــي مقــصود ُ
مـا :  ال جيـزئ, مـع قـول ابـن القاسـماًال يبـاع مـا وجـد بعـد ذبحـه لـذلك معيبـ: وعىل روايتـه

  .ذبح يوم الرتوية لظنه يوم ذبح ال يباع
تعـــرف بـــام ذكـــي مــــن نعـــم قـــصد بــــه قربـــة الـــذكاة املــــرشوطة بأهنـــا يف هنـــار عــــارش ذي 

ويف , وهو املنـع مـن بيعهـا ,احلجة لتدخل فاسدهتا املشاركة لصحيحتها يف جزء خاصتها
  .حكمها طرق

 =                                     
 ,حلد الذي قصد بـه املاهيـة الـصحيحة الـسالمة مـن الـرشكة يف حلمهـا ألي يشء مل يزد يف هذا ا:)فإن قلت(

  .ك رشط باتفاق وال جتزئ مع الرشكةوذل
ُقلــت(  قــصد فيــه رســم :َّالــشيخ ومل يظهــر فيــه جــواب مــع أن هــذا احلــد ظــاهر منــه أن , تقــدم لنــا إيــراده عليــه:)ُ

ا مـــن ً بيـــع مـــا كـــان معيبـــاملاهيـــة الـــصحيحة ويـــدل عـــىل ذلـــك مـــا ذكـــره بعـــد ملـــا ذكـــر اخلـــالف يف جـــواز
  .األضحية

َّدونة  ونظريه يف امل,ا عىل ما وقع البن القاسمًقال فالرسم عىل القول بجواز البيع فيها وقع معيب ه ال يبـاع َ أ
 وهــو املنــع , الفاســدة تــشارك الــصحيحة يف جــزء خاصــيتها; ألنفعــرف بــام يــشمل الــصحيح والفاســد

نعــم قــصد بــه قربــة الــذكاة املــرشوطة بأهنــا يف هنــار عــارش ذي مــا ذكــي مــن , مــن البيــع فيقــال يف تعريفهــا
  .)احلجة

  . احرتز به من غري النعم فال يسمى أضحية)ما ذكي من نعم( :قوله
  . وليس بأضحية, وأما قصد الذكاة, احرتز به مما إذا مل يقصد القربة)قصد به قربة الذكاة( :قوله
  .ة وغريهاج به ما قدمنا من العقيق ليخر)املرشوطة( :قوله

تـه ومل :َّالـشيخ  مـا رس كـون:)فإن قلت(  بعـد أن ذكـر املاهيـة املطلقـة الـشاملة للـصحيح والفاسـد ذكـر مـا رأ
  . مرشوطا بكوهنا يف عارش ذي احلجةيقل ما تقرب بذكاته من نعم

ُقلــت(  كــأن يظهــر يل أن هــذا أجــري عــىل أصــله يف اختــصاره ومجعــه ثــم ظهــر أن قــصده إدخــال مــن ضــحى :)ُ
ه العارش وال تدخل هذه الصورة يف الرسم إال بعبارته التـي عـدل إليهـايوم   ,الرتوية كام ذكر ظنا منه أ

 ولعلــه قــصد مــا نفهمــه عنــه واهللا ســبحانه ينفعنــا بــه ويفــتح ,اًا وعكــسًوقــد أدى فــيام يظهــر مــا ذكــره طــرد
  .عىل قلوبنا بسبب حمبته بمنه وفضله

 يطلــق عــىل مــا أعــد لألضــحية قبــل التقــرب بــه ويطلــق عــىل مــا  اســم األضــحية يف كــالم الفقهــاء:)فــإن قلــت(
ومــن ضــلت أضــحيته وغــري ذلــك مــن ألفاظهــا الــصادقة عليــه قبــل الــذبح وظــاهر  تقــرب بــه قــال فيهــا,

  .َّم الشيخ إنام هي ما تقرب به فعالرس
ُقلــــت( عــــىل  األضــــحية التــــي هلــــا خــــواص عــــدم البيــــع وإنــــام يكــــون ذلــــك بعــــد الــــذبح ســــيام :َّالــــشيخ راعــــى :)ُ

  .املشهور أهنا تتعني بالذبح وفيه بحث واهللا أعلم
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  .سنة غري واجبة: املوطأ واجلالب عن مالك
  .سنة مؤكدة:  والكايف, واملعلم, واملقدماتالتلقني
  .تاركها آثم: عن ابن حبيب َّالشيخ

ه الصقيل والباجي البن القاسم    .معه فأخذا منه مع اللخمي وجوهباوعزا
  .األول أشهر: الباجي
  .ك السنن عىل صفة فقد ينحو إليهحابنا التأثيم برتوقع ألص: املازري

  .وإن كان األظهر محله عىل الوجوب: ابن حبيب
 فأخــذ منــه ;مــن اشــرتاها وتركهــا حتــى مــىض وقــت ذبحهــا أثــم:  البــن القاســموفيهــا

ْبــن رشــدالــصقيل, والبــاجي, واللخمــي, وا إنــام أوجبهــا بعــد : قــول ابــن العــريب, ووجوهبــا ُ
ء يــــرده ء مل جتـــ: للخمــــيقــــول ا, والـــرشا ــــه كــــرشوع لـــو مل جتــــب قبــــل الــــرشا                ب بعــــده; يــــرد بأ

  .يف نفل
ُشــــيوخبعــــض  قــــال هبــــذا األخــــذ: املــــازري لعلــــه رآه : نا, وكــــان شــــيخنا يــــرده بقولــــهُ
  . ذبحها فأثم برتك ما التزماًباشرتائها ملتزم
جي محلــه  فأخــذ منــه اللخمــي وجوهبــا, وقبــل البــا;ســنة واجبــة:  روى حممــد:َّالــشيخ
  .تأكد سنيتها القايض عىل

روى , وسنة واجبـة: )1(ابن املواز, وسنة مستحبة:  قال مالك يف املوطأ:ابن العريب
يف كوهنــــا أفــــضل مــــن الــــصدقة , و فليتــــسلفاًإن وجــــد فقــــري ثمنهــــا أو مــــسلف: ابــــن حبيــــب

ْبن رشدبثمنها روايتا ا ُ.  
  ثمنها أحب ملالك منها أم هي أحب?الصدقة ب: وفيها
  .ال أحب تركها ملن قدر عليها: مالك:  قال:قال

                                     
أبو عبد اهللا, حممد بن إبراهيم اإلسكندراين, املعروف بابن املواز, اإلمام الفقيه, احلافظ, النظار, :  هو)1(

ًكان راسخا يف الفقه والفتيا علام يف ذلك, تفقه عىل عبد اهللا بـن احلكـم وعبـد امللـك بـن  َ َ ُاملاجـشون ً ِ
َأصبو ْ   .َّاملوازية بن الفرج وغريهم, له كتابه املشهور الكبري املعروف بغَ
ور الزكيـة3/72: ترتيب املـدارك: انظر ترمجته يفو بالء68: , صّ, شـجرة النـّ : ,  سـري أعـالم النـّ
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  .هي أفضل من العتق: ابن حبيب
نقل بعـض املتـأخرين أهنـا مـستحبة غـري سـنة ومل يـسم قائلـه; : وقول ابن عبد السالم

غــري (زيادتــه يــستحب ملــن قــدر أن يــضحي; بعيــد ل: لعلــه أخــذه مــن قوهلــا ,ال أعرفــه قولــه
  .ولفظها حيتمله) سنة

ـــه لـــو صـــح كانـــت نافلـــة, إذ هـــو أو مـــن روايـــة : قولــه أفـــضلية الـــصدقة بثمنهـــا; يـــرد بأ
ــه لــيس رد األضــحية حلكــم الــصدقة بــأوىل مــن العكــس  حكــم الــصدقة وال قائــل بــه, وبأ

  .فتكون الصدقة بثمنها سنة
يـستحب; يقتـيض محلـه عـىل الـسنة, : قوهلـا, ووقرص ابن احلاجب نقله عىل الوجوب

املــذهب عــىل رأي, فحملــه ابــن عبــد الــسالم عــىل  بــذكر املنــصوص أو كــل ًوإال كــان خمــال
  .إرادته جمرد االستحباب بعيد

 يــرد ;الــضحية واجبــة عــىل كــل مــن اســتطاع: يمكــن أخــذ الوجــوب مــن قوهلــا: وقولــه
َّدونــةبــأن هــذا اللفــظ لــيس فيهــا إنــام هــو يف بعــض نــسخ التهــذيب, ولفــظ امل س قلــت النــا: َ

  كلهم عليهم األضحية إال احلاج?
  .هو يف لفظ السائل دون لفظ وجوب ف;نعم: قال
  .إن ضلت أو ماتت أو رسقت فعليه أن يأيت بأخرى:  ملالكوفيها

  .اة الفطرمن أسلم بعد فجر يوم الفطر استحب له زك: ويف زكاهتا
 واختـرصها أبـو سـعيد, , واألضحى أبني أن ذلك عليه; يعنـي األضـحية:قال مالك

  .واألضحية أبني يف الوجوب
           :  مل جيــد غــري ثمنهــا لوجبــت عليــه وال يأخــذه اإلمــام هبــا قــال تعــاىللــو: ولفــظ الزاهــي

﴿Á À ¿ ¾ ½ ¼ ﴾ ]ظاهر يف وجوهبا ]38: حممد.  
يف كــــون ابتدائــــه قبـــل فــــري أوداجهــــا , وووجوهبـــا امللغــــي طـــروء عيبهــــا بــــتامم ذبحهـــا
ــــه: كــــذلك نقــــل البــــاجي عــــن إســــامعيل القــــايض قــــائال ن وفعــــل, ومفهــــوم قــــول ابــــ َّ نيــــةأل

  .إن أصاهبا عيب بعد فري أوداجها وحلقومها أجزأته: حبيب
لــو أراد ذبحهــا فاضــطربت فانكــرست أو اعــورت مل جتــزه, ومل :  البــن القاســموفيهــا

  .أسمعه
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 يلغــــــي طــــــروء عيبهــــــا كالتقليــــــد اًأوجبتهــــــا أضــــــحية يوجبهــــــا إجيابــــــ: ويف كــــــون قولــــــه
ئها بنيــــة األضــــحية فقــــط,  ا ويمنــــع بيعهــــا لنقــــل  يوجــــب ذبحهــــ:ثالثهــــاواإلشــــعار أو كــــرشا

ْبن رشدالصقيل عن إسامعيل القايض, وعن مالك مع أصحابه, وا ه  ُ عن إسامعيل, وعـزا
ــه يلزمــه إن ماتــت قبــل ذبحهــا أن جيزئــه, ويــرد بلزومــه يف اهلــدي  ,األول لغــريه وأبطلــه بأ

ـــام الـــذبح فلـــيس عليـــه : اجلـــالب واألول ظـــاهر قـــول إن ضـــلت أضـــحيته ووجـــدها بعـــد أ
ْبــن رشــدمل يعــز ا, و فيلزمــه ذبحهــاً يكــون أوجبهــا قــوالذبحهــا إال أن يف البيــان ملالــك غــري  ُ

روى ابــن القاســم مــا يــدل أهنــا جتــب , واملــشهور أهنــا جتــب بالــذبح: الثــاين, ويف املقــدمات
  .ال جتزئ األضحية بعد أن تسمى: بالتسمية قبل الذبح, قال

ئها بنية األض   .اًحية اتفاقووجوهبا املانع بدهلا إال بخري منها برشا
ء عىل املعروف فيهام;  َّلنيةوجتب بالتزام اللسان أو با: وقول ابن احلاجب عند الرشا

ـــه إن أراد األول وهـــو ظـــاهر قولـــه;كالتقليـــد واإلشـــعار يف اهلـــدي, وبالـــذبح :  مـــشكل أل
ء َّلنيـةأو با:(بطـل يف قولـه) كالتقليد( ـه لـيس كـذلك اتفاقـ) عنـد الـرشا , وإن أراد الثـاين اًأل
إذ ال يتـــصور فيـــه ) وبالـــذبح:(, وبطـــل يف قولـــهاًطـــل فيـــه; ألن لـــه البـــدل باألحـــسن اتفاقـــب

  .بدل, ولو بدهلا بخري منها عىل املعروف
  .له بدهلا بمثلها; وهم: ونقل ابن عبد السالم عنها

نقلــــه الــــصقيل, ) بــــدهلا بمثلهــــا(, وال يبــــدهلا إال بخــــري منهــــا: قــــال مالــــك: إنــــام نــــصها
َّمدونةأو لليف خمترص  َّالشيخو بـد احلـق بـأن  وتعقبه ع,عنها, وتبعه أبو سعيد يف اختصاره َ

َّدونــةنــص امل ئــه أفــضل منهــا أو مثلهــا أو دوهنــا يف وجــوب , مــا قلنــاه َ وفــضل ثمنهــا يف رشا
  .صدقته وندبه

ــه جعلــه هللا تعــاىل;ليتــصدق بــه: ظــاهر قــول حممــد نــص ابــن حبيــب عــن مالــك , و أل
 اشــرتى بكــل ثمنهــا دون دوهنــا تــصدق بــام بــني قيمــتهام إن: ًومــن لقــي مــن أصــحابه قــائال

  .كفضله
  قلت إن اشرتى دوهنا ما يصنع بفضل ثمنها?: وفيها
كــر احلــديث الــذي,اًال جيــوز أن يستفــضل مــن ثمنهــا شــيئ:  قــال مالــك:قــال  جــاء  وأ
  .يف هذا
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  .إن عجز ثمنها عن مثلها أمته: ابن القاسم
ـه إن ;ز إبـداهلا بخـري منهـا ال بـدون نظـروإن مل يوجبها جا: ويف قول ابن احلاجب  أل

, وإن اشــرتاها ال اًاشـرتاها بنيـة األضـحية وجبـت عـىل املعـروف عنـده, فـامتنع بـدهلا مطلقـ
هــا ًبنيتهــا فهــي حينئــذ كــشاة حلــم لــه بيعهــا فــضال ــه نوا  عــن بــدهلا بــأدنى, إال أن حيمــل عــىل أ

ئهــا دون نيتهــا, وال يــرد بقــول ابــن عبــد الــس دون فعــل معهــا أو  َّلنيــةا: المأضــحية بعــد رشا
ــه إن أراد يف إجياهبـــا املــانع بـــدهلا مطلقــ  فمـــسلم وال يعــارض مـــا قلنـــاه, وإن اًقــول لغـــو; أل

ـه لغـو مطلقــ كــذا , و قيامـهًإمتــام النفـل قــائام َّ نيـة وقــد مـر اخــتالفهم يف إجيـاب, منعنـاهاًأراد أ
ـه إن أعـاد ضـمري عـىل الكراهـة, وإال فمقتـضاه جـواز الـرتك;) ولعلـه: (يف قولـه ) لعلـه( أل

هــذا بعــد تــسليم تــصور; : تقريــر عــىل منــع بــدهلا بالــدون كــان امللــزوم جلــواز الــرتك حتريمــه
ــه يقــول : كلــام كــان املنــع مــن بــدهلا بالــدون عــىل غــري الكراهــة فمعنــاه جــواز الــرتك; أي: أل

م باطـل والـالز: فمقتىض املذهب جواز الرتك, أو فمقتىض ذلك املنع جواز الرتك, يعني
, فــامللزوم مثلــه, والــالزم بعــد جــواز الــرتك فــامللزوم عــىل تقريــره هــو حتــريم بــدهلا بالــدون

هذا تقرير كالم ابن احلاجب عىل ما فهم عنه ابن عبد السالم واعرتاضه عليـه مـن بـدهلا و
بالدون عىل غري الكراهة هو عىل التحريم, وإذا كان عىل التحريم فهـو ملـزوم ملنـع الـرتك 

كلـام كـان بـدهلا باألفـضل : أمـا الوجـه اآلخـر بـدهلا باألفـضل; فتقريـره, وزه كام قـالال جلوا
مبـاح وامللـزوم باطـل واالعتـذار عليـه بـني, وهـذا :  أي;عىل غري الكراهة فهو جـائز الـرتك

أمــا إن أعــدناه عــىل عــدم إجيابــه فيظهــر انــدفاع االعــرتاض , وضــمري مقتــضاه عــىل مــا تقــدم
إن أعاده عىل بـدهلا باألفـضل; فحينئـذ إن , وواز الرتك بل ملنعه وهو غري ملزوم جل,فانظر

  .أراد بجواز الرتك ال لبدل منعت املالزمة, وإن أراد لبدل منع بطالن الالزم
ــه لــو مل : ومحلــه ابــن عبــد الــسالم عــىل األول, قــال هــة بأ ــه عــىل الكرا واســتدل عــىل أ

 وذلـك , عـىل عـدم وجوهبـا بنـاءاًيكن كـذلك فمقتـىض املـذهب جـواز تـرك األضـحية رأسـ
أهنــــا عنــــده ) وإال فمقتــــضاه:(; يــــرد بــــأن ظــــاهر قولــــهاًمــــستلزم جلــــواز بــــدهلا بالــــدون مطلقــــ

لزومية وهي عىل هذا اتفاقية, واملنصوص أهنا ال تستعمل يف العلـوم إال أن يريـد جـواب 
 ألن مقتــىض املــذهب ;وإال فهــو باطــل: الــرشط حمــذوف, وهــذا دليــل صــحة املالزمــة; أي

  .ًالرتك فيصح اللفظ عىل بعد وال يتم دليالجواز 
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; يـــرد بـــام مـــر مـــن لـــزوم قيـــام اًعـــدم وجوهبـــا ملـــزوم جلـــواز بـــدهلا بالـــدون قطعـــ: قولـــه
ن القطــع, وكــان ابــن احلاجــب يف غنيــة عــن هــذا االســتدالل بقــول  النافلــة بمجــرد نيتــه فــأ

ْبــن رشــدابــن اجلــالب, واالختيــار أن ال يبــدهلا بــأدنى منهــا, ولــذا فــرس ا بالــدون  منــع بــدهلا ُ
  .بالكراهة

هـــــــة استفـــــــضا: وســـــــمع عيـــــــسى ئـــــــه روايـــــــة ابـــــــن القاســـــــم كرا                 ل بعـــــــض ثمنهـــــــا يف رشا
  .أفضل منها

ْبن رشدا   .إن اشرتى دوهنا بالثمن تصدق بام بني قيمتيهام وبأقل بذلك وبالفضل: ُ
ن ال بــأس أ: ســمع, وإن اشــرتى ثانيــة ضــحى بــالتي هــي أفــضل: وســمع ابــن القاســم

  .يعطي أمه أضحيته
ْبن رشدا   . ويشرتي مثلها أو أفضل:يريد: ُ

من اشرتى ضحايا يسميها له ولغريه ال بأس أن يذبح لنفسه ما سمى لغـريه : وفيها
  .إن كان أفضل

ْبن رشدا ـه أدنـى, واالختيـار أن يـشرتي لـه : ُ ويكـره ذبحـه لغـريه مـا سـمى لنفـسه; أل
  .مثل ما سمى أو أفضل

من مات قبل ذبح أضحيته وعليه دين حيـيط هبـا بيعـت : القاسمواملذهب سامع ابن 
  .إن مل يكن دين استحب لورثته ذبحها عنه, فإن شحوا فهي من ماله: سمع, وله

ْبن رشدا   .ألن أصل مالك وكل أصحابه إنام جتب بالذبح: ُ
  .ال يضحى هبا عنه وهي مرياث: وسمع عبد امللك أشهب

ْبن رشدا   .يشاؤوا كسامع عيسى ال يلزمهم إال أن :أي: ُ
ُقلت   . ظاهر سياق النوادر أن يف استحبابه قولني:ُ
مــــن مــــات عــــن أضــــحيته قبــــل : يف املختــــرص, وكتــــاب حممــــد عــــن مالــــك َّالــــشيخقــــال 

  .ذبحها فهي مرياث
  .استحب ابن القاسم ذبحها عنه: حممد

 ;اًتبــاع للــدين مطلقــ: بخــالف مــا أوجــب فإهنــا تــذبح, مــع قولــه: وقــول ابــن احلاجــب
  .اً له ورثت عند عدم الدين, وإال مل تبع له إن كان حادثً ألهنا إن كانت ماال;افمتن
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, روى ابـــــن القاســـــم إن مـــــات بعـــــد ذبحهـــــا مل تبـــــع يف ديـــــن: عـــــن ابـــــن حبيـــــب َّالـــــشيخ
ـــض: ســـمعه عيـــسى مـــن ابـــن القاســـم بزيـــادةو  اًللغرمـــاء أخـــذها إن حلقـــه ديـــن, وللغرمـــاء أ

ْبـن رشـدفقبلـه البـاجي وقيـده ا .أخذ ما قلد مـن بدنـة كـام هلـم رد عتقـه  بالـدين الـسابق عـىل ُ
  .لتشبيهه بالعتق: التقليد, قال
  .وكذا األضحية بعد إجياهبا باللفظ عىل رأي قائله: الباجي

عدم بيع حلمها للدين; مشكل, ينبغـي تعلـق الـدين بلحمهـا : وقول ابن عبد السالم
ألهنـا إنـام سـقط حـق الغرمـاء فيهـا كتعلقه هبا حية, وتشبيه من شبه حلمهـا بـأم الولـد بعيـد; 

ء جاريــة للــوطء, اًألن مــن أحــاط الــدين باملــه لــيس ممنوعــ  مــن وطء جاريتــه, وال مــن رشا
ء ;اًوال من النكاح, فلام مل يمنع من ذلك كان احلمل مفوت ه من آثـار مـا أذن فيـه, ورشا  أل

حيــث احــتامل األضــحية أو اهلــدي ممنــوع منــه فينبغــي أن تــرد وإن فاتــت بالــذبح; يــرد مــن 
 مـن اً, ومن حيث استدالله بمنع كونه ممنوعـاًال تباع بعد ذبحها اتفاق: نقله بنقل التونيس

ء األضــحية, بــل ذلــك جــائز مــا مل يقــم الغرمــاء عليــه, كــام يمنــع عنــد قيــام الغرمــاء عليــه  رشا
ئــه إياهــا, وقــع ذلــك يف ســامع عًمــن ابتــداء الــوطء يف األمــة, فــضال يــسى ابــن  عــن منــع رشا

  .اسم من كتاب املديانالق
ْبن رشدقال ا   .اًاتفاق: ُ

ئــــــه  ء أمــــــة الــــــوطء فكيــــــف يــــــدعي عــــــىل املــــــذهب منــــــع رشا ــــــه جيــــــوز رشا وإذا أقــــــر بأ
ء األضـحية, وهـو غـري  األضحية, وهل يسوغ هذا إال مع الوقوف عـىل نـص يمنـع لـه رشا

ن وجـد إ: رواية ابن حبيب َّالشيخموجود يف املذهب فيام أعلم بعد البحث عنه, بل ذكر 
بـإذن املـسلف  َّالـشيخ فليتسلف, ومل يقيده مالك وال ابن حبيب وال اًفقري ثمنها أو مسلف

ء األمــــة للــــوطء; ألهنــــا ســــنة مؤكــــدة  ؤه األضــــحية أبــــني يف اجلــــواز مــــن رشا يف ذلـــك, ورشا
والتـــــرسي لـــــيس كـــــذلك; وألن األضـــــحية أمـــــر معتـــــاد عنـــــد النـــــاس أكثـــــر مـــــن التـــــرسي, 

كام لو اشرتى أمـة ليتخـذها أم ولـد; هلـم بيعهـا :  قال,الولدواللخمي هو الذي شبهها بأم 
 ألن كـــل ذلـــك ممـــا العـــادة أن يفعلـــه, وكـــالم اللخمـــي حـــسن, وهـــو ;قبـــل اإليـــالد ال بعـــده

أخذها الغرماء قبل ذبحها, ومنعهم منها بعده تنـاقض; ألهنـم : جواب عن قول التونيس
 بعــد الــذبح كــالعتق, وتقريــر إن عــاملوه عــىل أن يــضحي فــال يأخــذوها, وإال فلهــم أخــذها
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ب   . باختيار األولاًكالم اللخمي جوا

باطــل بالتــرسي, فإنــه ممــا عــاملوه عليــه جلــوازه لــه ابتــداء وهلــم ) فــال يأخــذوها(: قولــه
 وال يرد باستشكاله كـام يف األضـحية للجـواب عـنهام ,منعه منه قبل فعله حسبام يف السامع

  .وقيام الغرماء عليه تفليسبالفرق بني حكمي إحاطة الدين والتفليس, 
  :ويف حكم أكلها بعده طرق

ثـــى والزوجـــة ســـواء كحـــاهلم يف حيـــاة امليـــت, أو : اللخمـــي يف كـــون أكـــل الـــذكر واأل
ـــه مل  ثيـــني قـــوالن وذا أصـــوب, ويلـــزم األول منـــع الغاصـــب منهـــا; أل الـــذكر مثـــل حـــظ األ

ال يعــرتض الثــاين بمنــع يكــن ينتفــع هبــا يف حياتــه, وختــتص هبــا الزوجــة واالبنــة إن كانتــا, و
ه ال يصح بيعه   .تعلق الدين به; أل

يأكلهــا ورثتــه, ويف جــواز قــسمها ومنعــه قــوالن لــسامع عيــسى ابــن القاســم : البــاجي
  .مع رواية األخوين, ورواية حممد بناء عىل أن القسمة متييز أو بيع

  .يف قسمها بينهم عىل املواريث قوال أشهب وابن القاسم وهو أشبه: التونيس
ْبن رشدا  وإن مل يكونوا ورثته وقـسمها ,يف أكلها أهل بيته عىل نحو أكلهم يف حياته ُ

 يقتــسموهنا عــىل قــدر مــا يــأكلون لــسامع ابــن القاســم وســامعه :ثالثهــا ,ورثتــه عــىل املــرياث
  .عيسى وظاهر الواضحة

َأصــبغوســمع  ْ ــام الــذبح أو بعــده َ  ابــن القاســم أرش عيــب أضــحية علــم بعــد ذبحهــا أ
ـه أوجبهـا وسـامها أضـحية فلـم يـذكر إن منع  إجزاؤها صنع به ما شاء وإال تـصدق بـه; أل

ْبن رشدا   .اًفيه خالف ُ
ه جمرى ضحيته وتستحب صدقتهانتفع به : الكايف   .وأجرا

إن مل يوجبهــا ففــي الــصدقة بــه قــوالن, ويف منــع بيــع حلمهــا ذات عيــب ال : ابــن بــشري
ْبن رشدجتزئ رواية الواضحة ونقل ا َصبغَابن عبد السالم ألًوعزوه  ُ  ال أعرفه وعن ابـن ْ

 وابن الفساري الطليطيل وابن عتاب وابن القطـان وابـن مالـك مـا )1(الفخار وابن دحون
                                     

ُشيوخ عبد اهللا بن حييى بن دحون, اإلمام الفقيه, أحد ال:  ابن دحون هو)1(  اجللة املفتـني بقرطبـة, أخـذُ
ْن زربابن املكوي, وأيب بكر اب: عن , وحممـد بـن فـرج, ابن رزق: , وأيب عمر األشبييل, وأخذ عنهَ

 .هـ431 : تويف,وأمحد بن القطان
= 
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يقتــــدي بجــــواز ردهــــا بعيــــب يمنــــع اإلجــــزاء, ولبعــــضهم جــــواز رىض رهبــــا بأخــــذها بــــدل 
ْبن رشد ومل يتعقبه ابن سهل عليهم وال ا,ثمنها; ألهنا عني شيئه ُ.  

ــــه ;مــــا ذبــــح قبــــل اإلمــــام ال يبــــاع وإن كــــان ال جيــــزئ: القابــــيس  ســــامه نــــسيكة, غ أل
  .فيه نظر: قال عياض, ووالنسك ال يباع فلم يتعقبه املازري

ْبن وهبويف جواز حلبها قوالن للشيخ عن أشهب مع املبسوطة عن رواية ا , وهلـا َ
 عبــد الــسالم إن أرض هبــا وال ولــد هلــا حلــب وتــصدق بــه, ونقــل ابــن: عــن ابــن نــافع قــائال

ْبن وهبرواية ا  ومل أجـد فيهـا إال كـام نقلتـه ,عن املبسوطة بقيد أن ال ولد هلا وجعله ثالثا َ
  .دون قيد

           : ا وكــره لــبن اهلــدي, ويف احلــديثًمل أســمع مــن مالــك فيــه شــيئ: وفيهــا البــن القاســم
يــرشبه إال أن  ولــد أن ال , وأرى إن مل يكــن لألضــحية)1(ال بــأس بــرشبه بعــد ري فــصيلها

  .ويف جز صوفها قبل ذبحها أربعة أقوال, يرض هبا
  .سمع ابن القاسم ال جيزه بعد تسميتها, فإن فعل أساء وأجزأته وال يبعه

  .وقاله ابن القاسم إن جزه قربه: َّالشيخ
  .إن باعه فال بأس بأكل ثمنه: َسحنون

ـــض َّالـــشيخحممـــد عـــن أشـــهب لـــه جـــزه وبيعـــه ونقلـــه   وهـــو ,عنـــه ســـما عـــن ابـــن القاًأ
ــه لــيس لــه جــزه, ومحــل ا ْبــن رشــدخــالف قــول اللخمــي اتفــق ابــن القاســم وأشــهب عــىل أ ُ 

ه : ال يبعـه عـىل اسـتحباب تـرك بيعـه قـال: سامع ابن القاسم كالـصدقة يفـضل ثمنهـا, وعـزا
هـــــة, واســـــتحب اللخمـــــي بيعهـــــا إن جزهـــــا  ابـــــن زرقـــــون البـــــن القاســـــم ومحلـــــه عـــــىل الكرا

ـــه مجـــال هلـــا, ويف قبـــول ابـــن عبـــد الـــسالم مـــا وقـــع يف ;واشـــرتى غريهـــا كاملـــة الـــصوف  أل
 ,مـن اشـرتى شـاة ونيتـه جـز صـوفها لينتفـع بـه ببيـع وغـريه جـاز لـه بعض أجوبـة عبـد احلـق

ــــه إن رشطــــه قبــــل ذبحهــــا فــــذبحها يفيتــــه وبعــــده منــــاقض  ولــــو جــــزه بعــــد ذبحهــــا نظــــر, أل
  .حلكمها فيبطل عىل أصل املذهب يف الرشط املنايف للعقد

 =                                     
 .1/114: شجرة النور الزكيةو, 1/140: الديباج املذهب :وانظر ترمجته يف

 عليهـا وحيمـل فـصيلها ري بعـد إال يـرشب ال البدنـة لـبن , كتاب احلـج بـاب237 /5: أخرجه البيهقي )1(
  ).9992(فصيلها, رقم 
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 يــــستحب ال بقيــــد ولــــيس :ثالثهــــاومنعــــه,  ب ذبــــح مــــا ولدتــــه قبــــل ذبحهــــاويف وجــــو
ْبن وهب به للمبسوطة عن ا:رابعهابواجب, و عن حممد عن أشهب ال يذبحـه,  َّالشيخو َ

ــت يف نــسخة عتيقــة مــن النــوادر زيــادة  َّالــشيخو) أحــب إيل(بخــط فوقــه ) وال جيــوز: (ورأ
مــا بــني االســتحباب األعــم القابــل لقيــد عــن روايــة حممــد ومثبتهــا وممحوهــا والفــرق بيــنهام 

, )وال جيــــوز(الوجــــوب واألخــــص املقيــــد بنقيــــضه, ونقــــل التونــــيس قــــول أشــــهب بزيــــادة 
ـــه ال كبـــري انتفـــاع بـــه فذبحـــه تعـــذيب وفـــرق بـــني  وعللـــه بقـــصور ســـنه عـــن األضـــحية أو بأ

بيـب ابن عبـد الـسالم عـن ابـن ح املمحو واملثبت بإهيام األول التسهيل يف بقائه, ويف نقل
ـه يف النـوادر بزيـادة مـا نـصه كـام  إن شاء ذبحه أو تركه حامال له عىل جمرد اإلباحة نظر; أل

رشب لبنهــا وإن تــصدق بــه فحــسن, والبــن حــارث اتفقــوا عــىل أن  وكــذا لــه ,لــه أن يبــدهلا
  .يت وهو ببطنها فهو كلحمها إن حل ولو ذك,ذبحه حسن

يف بطنها بعد ذبحها, فـأمرت سمع أبو زيد ابن القاسم ركض ولد أضحيتي بنعجة 
  .بإخراجه بعد تركه حتى مات فذبحته فسال دمه فأمرت فشوي يل منه

ْبن رشدا   .إذا كان تم خلقه ونبت شعره: ُ
ئها سليمة عور مل جيز بخالف اهلدي الواجب:وفيها ملالك   .  إن أصاهبا بعد رشا
ــام  ومل جيــدها ,ألهنــا مل جتــب واهلــدي وجــب, ولــذا لــو ضــلت: ابــن القاســم إال بعــد أ

 ولو مل يكن ضحى ببدهلا بخالف وجوب ذبح هدي ضل ثـم وجـد ,الذبح صارت كامله
تامهـا, ويف لـزوم صـدقتهام  بعد ذبح بدله, ولو اختلطت أضحيتا رجلني بعد ذبحهـام أجزأ
هبام وجواز أكلهام إيامها قول حييى بن عمر وختريج اللخمي عىل عكس علة كراهة حممد 

لعـل : حيته بـرؤوس ضـحايا عنـد الـشواء رأس غـريه منهـا قـائالأكل مـن اخـتلط رأس أضـ
  .اًغريك ال يأكل متاعك, ولو اختلطتا برؤوس الفران كان خفيف

ــه إنــام كرهــه إلمكــان تــصدق اآلخــر وعــدم أكلــه وهــو استحــسان, ولــو : اللخمــي أل
ه ك,حتققت صدقته مل حيرم عىل اآلخر أخذه َلقطة  وأل د طعام ال يبقـى وكونـه للـشواء أشـَ

ه معروف فريد له عىل القول بمنع أخذ العوض   .كراهة; أل
ُقلت  ومل حيـك املـازري غـري األول وكـذا عبـد احلـق, , لعل خفتـه جلـواز أخـذه عنـده:ُ

مـــــا أرى املنـــــع مـــــن أكلهـــــا وهـــــي رشكـــــة رضوريـــــة كالورثـــــة يف أضـــــحية : واعرتضـــــه فقـــــال
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  .البيع مورثهم والتعدي عىل حلمها يف فضل
أضــــحية أو جــــزء منهــــا بغريهــــا ففــــي إباحــــة أخــــذ العــــوض لــــو اختلطــــت : ابــــن بــــشري

  .قوالن
ُقلت   . ولو كان ما اختلطت به غري أضحية, ظاهره أهنام منصوصان:ُ

ّالعتبــي  ِ ْ ء أضــحيتني ثــم أخــذ كــل مــنهام شــاة مــنهام, : َســحنونعــن ُ مــن اشــرتكا يف رشا
 مل يأخــذ فــإن تــساويا فــال بــأس وإال كــره أخــذ أحــدمها التــي هــي أدنــى, فــإن فعــل أجــزأه إن

  .امن رشيكه ثمنً
ْبــن رشـــدا أخـــذه كرتكــه إن أخـــذه تـــصدق بــه وإال فـــبام بـــني قيمتــيهام, وينبغـــي بـــيعهام : ُ

  . التي هي أدنى ويتقاويان األخرى فمن تركها اشرتى مثلها
جيزئـــه ألهنـــا وجبـــت بالقـــسم, :  وقـــال غـــريه:قـــال َســـحنونالتونـــيس بعـــد ذكـــره قـــول 

ه اللخمي البن  باه بأن الواجب لكل منهام نـصف شـاة ال يـصح بـه وصو َعبد احلكموعزا
  .ا كان يقدر أن يضحي بهً يبع شيئأضحية, فآخذ األدنى مل

ولــو قــصد القربــة بــام دفعــه ثمنــا انبغــى أن يبيــع مــا أخــذ ويــشرتي بجملــة مــا : التونــيس
  .كان أخرجه

لــو اختلطتــا قبــل الــذبح فالروايــة قــسمت, وعــىل آخــذ األدنــى بدلــه بمثــل : ابــن بــشري
  .اًفضل, وهذا ظاهر إن عينها وإال كان مستحباأل

ُقلـــــت  مل أجـــــد هـــــذه الروايـــــة وعـــــدم ذكرهـــــا مـــــن تقـــــدم مظنـــــة عـــــدمها, وقـــــول ابـــــن :ُ
وأمــــا قبلــــه فاملنــــصوص إذا قــــسمت فآخــــذ األقــــل أبدلــــه بمــــساوي األفــــضل, : "احلاجــــب

فــق نقــل ابــن بــشري وال مــن تقــدم, وســمع عيــسى ابــن القاســم " باالســتحباب: وقيــل ال يوا
خــتلط كــبش أضــحية بغــنم كــان ربــه رشيكــا لرهبــا يف أكــل الغــنم إن كانــت غنمــه مائــة لــو ا

  .أعطى رب الكبش جزءا من مائة جزء وجزء منها
ُقلت  فـإن تعجـل رب الكـبش األخـذ أعطـي شـاة بالقيمـة مـن وسـطها ال مـن أدناهـا :ُ

  .وال من أعالها
ْبـــن رشـــدا ا فوجـــده أحـــدا هـــذا كقوهلـــا فـــيمن اشـــرتى عـــدال عـــىل أن فيـــه مخـــسني ثوبـــ: ُ

ومخـــسني, فـــإن قـــسمها عـــىل هـــذا القـــول رضب عـــىل كـــل رأس أو ثـــوب, فـــإن طلـــب لـــذي 
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الواحـد مـا قيمتـه جـزء مـن مائـة جـزء وجــزء منهـا أخـذه, وإن طـار مـا قيمتـه أكثـر كــان رب 
األكثر من الغنم والثياب رشيكا له فيه بام زاد, فإن كان أقل رضب له ثانية فام خرج كـان 

ء وباقيه لذي األكثر, ثم قال يف الغنم غري هذا يعطـى ذو الواحـد ممـا قيمتـه له فيه متام اجلز
ــضا يف الثيــاب  منهـا ذلــك اجلــزء, فــإن كـان واحــدا أخــذه وإن تعــدد أخـذه بالــسهم, وقالــه أ

  وهــو اختيــار ابــن القاســم, ولــو تلــف منهــا يشء أو اســتحق قبــل القــسم,واألول أصــوب
 أو لــذي األكثــر تــسعة وتــسعون جــزءا ونــصف ففــي كــون البــاقي بيــنهام عــىل تلــك الــرشكة
  .من مائة جزء ولذي الواحد نصف جزء

مشهور قول مالك مـع قولـه األول يف الغـنم والثيـاب وقـول ابـن القاسـم يف الثيـاب, 
وثــاين قــويل مالــك فــيهام مــع قــول ابــن القاســم, وعليــه ال تثبــت بــه الــشفعة إال بعــد احلكــم 

رفها مبذرا مـداة غـري معينـة رشط خيارهـا أو وهـب بالرشكة كام لو ابتاع من أرض قرية ع
لـه منهـا ذلـك, ثـم يبـاع جـزء مــشاع مـن القريـة قبـل تكـسري األرض ومعرفـة مبلـغ املبيــع أو 

, ب له الـشفعة عـىل األول ال الثـايناملوهوب من مجلتها فريضيان بالبقاء عىل الرشكة فتج
ابــن حبيــب واملــازري وإن ومــن ضــحى بأضــحية غــريه غلطــا مل جتــز رهبــا ولــه بيعهــا, قالــه 

ئهـــا لـــه   إن عـــرف ذلـــك بعـــد فـــوت حلمهـــا, للـــشيخ عـــن :ثالثهـــاضـــمنها ذابحهـــا, ففـــي إجزا
  .حممد وابن القاسم مع روايته وابن حبيب

ُقلــــت إن جــــاء رهبــــا بعــــد فوهتــــا وضــــمن : قــــال ابــــن حبيــــب: املــــازري:  الثــــاين قوهلــــا:ُ
لقيـام ذابحهـا وإن ضـمنها رأى ال جتزئ مـع ا: ذابحها قيمتها مل جتز عن ذابحها, ومن قال

  .أهنا ملا فاتت وصار ال يقدر عىل أخذها ترجح القول باالعتداد هبا
ُقلـت ه البــن حبيـب عكـس مــا حكـى :ُ ومـن قــال : (قولـهوغـريه عنــه, و َّالـشيخ مـا عـزا
هــذه مــن : هــو مــا حكــاه غــري واحــد عنــه وضــعف حممــد قــول ابــن القاســم وقــال) إىل آخــره

املـــازري األولــني عــىل حــصول حكـــم املرتقــب إذا أمــىض يـــوم املجــالس مل تتــدبر وأجــرى 
عـــىل إجـــزاء عتـــق ظهـــار أمـــضاه  متـــسك حممـــد بالقيـــاس َّالـــشيخترقبـــه أو يـــوم مـــىض, وقبـــل 

مـــستحق رقبتـــه, ونقلـــه املـــازري بعبـــارة احـــتج بالقيـــاس عـــىل إمـــضاء شـــهادات مـــن أعتـــق 
ـــه  إن أراد بـــاملقيس ونكاحـــه بعـــد عتقـــه بإمـــضاء مـــستحقه عتقـــه, ورده ابـــن عبـــد الـــسالم بأ

 وإن أراد عتــق مــشرت إيــاه فــرق بــأن ,عليــه عتــق غــالط بعبــد غــريه عــن ظهــاره منعنــا حكمــه
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يف كـل املـسائل أو   وإن أراد,الفقهاء يرون مـشرتيه كاملكـه يعطونـه حكمـه يف كـل املـسائل
ه لو هلك عنده بأمر من اهللا مل يلزمه غري ثمنه   .أكثرها; أل

ُقلــت ــه إن أراد بقولــه ســبقه هبــذا ابــن حمــرز :ُ حقيقــة ) كاملكــه: (وعبــد احلــق, ويــرد بأ
نفــوذ أمــره فيــه فباطــل باتفــاق املــذهب عــىل رد عتقــه الــذي هــو أقــرب لإلمــضاء, وإن أراد 
جمــــــرد ضــــــامنه إيــــــاه فمــــــسلم, وال يــــــتم فرقــــــا لوجــــــوده يف املقــــــيس; ألن بأخــــــذه األضــــــحية 

ويف التفرقـة ,  ضـمنهاإذ لو ماتـت أو اعـورت حينئـذوإضجاعه إياها ضمنها بمثل ذبحها 
بقوة ضامن املشرتي إلجيابـه الغلـة لـه إن أخـذ املـستحق ربـه وغرمهـا الغـالط نظـر الحـتامل 

ــه أبــسط, وبــسيط العلــة أرجــح وهــو ;اعتبارهــا ولغوهــا بإناطــة احلكــم بمجــرد املــشرتك  أل
  .ظاهر قول عبد احلق

ُشيوخقلت لبعض  أخـذ رهبـا يلزم عىل هـذا التفريـق لـو غـصب شـاة فـضحى هبـا ف: ناُ
ألن هــذا ضــامن تعــد واألول أبــني, واحــتج : نعــم, وأبــاه غــريه, قــال: قيمتهـا أن جيزئــه فقــال

ــضا بالقيــاس عــىل ثبــوت حكــم أم الولــد لألمــة بــام ولدتــه قبــل  اســتحقاقها بإمــضاء حممــد أ
  .مستحقها بيعها

ــه لــو وطــئ جاريــة غــريه غلطــا مل تكــن لــه أم;ويــرد بــام تقــدم: قــال ابــن عبــد الــسالم   أل
  .ولد إن محلت واختار رهبا أخذ القيمة

ُقلــت لــه أم ولــد وهــم بــل تكــون بــه أم ولــد; ألن كــل أمــة عتــق ولــدها عــىل   ال تكــون:ُ
واطئها بأبوته واستقر ملكه إياها قبل والدهتا فهـي أم ولـد لـه والقيمـة عـىل الـواطئ غلطـا 

  .يوم الوطء عىل املعروف, فإذا أغرم قيمتها فقد ملكها قبل والدهتا
بــــاب مــــا تكــــون بــــه األمــــة أم ولــــد مــــن وطء الــــشبهة مــــن : يف نــــوادره َّالــــشيختــــرجم و

ء أمـــة بـــان أهنـــا غـــري التـــي  إحــالل أو غلـــط فـــذكر فيهـــا إن أولـــد أمــة بعثهـــا لـــه مـــن أمـــره بــرشا
  .اشرتاها له فهي له أم ولد
ـــــض ا بالقيـــــاس عـــــىل إجـــــزاء اهلـــــدي بإمـــــضائه مـــــستحقه بعـــــد تقليـــــده ًواحـــــتج حممـــــد أ

ـه ال يـشبه األضـحية إال إن وجـد هبـاوإشعاره, ورده  يـرد بمنعـه;  حيـة  ابـن عبـد الـسالم بأ
ئها بـه بإمـضائها املـستحق,  ألن التقليد فيها كالذبح باعتبار حدوث العيب بعده مع إجزا

 وهـو بعـد إمـضاء ,القربـة إنـام هـو بالـذبح فاهلدي لو عطب قبل حملـه مل جيـزه فـتامم: ال يقال
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ـــا نقـــول املـــردود املـــستحق ال يتـــصور هـــذا يف األ ضـــحية إال إن اســـتحقت قـــدر الـــذبح; أل
كون إمضاء املـستحق فـيام سـبقه فيـه   وهي,إليه  وهي ثابتة بام أرشنا,نفيه علة قياس حممد

  .ه بام ذكره فرقا ال نفي علة قياسفعل قربة تلغى طروء عيبه, فإن أراد إبطال
 اإلجـــزاء, بـــل اعتبـــار أجيـــب بـــأن فعلـــه الـــذبح بعـــد التقليـــد واإلشـــعار غـــري معتـــرب يف

اإلجـــــزاء منحـــــرص يف فعلـــــه التقليـــــد واإلشـــــعار دون الـــــذبح لنقـــــل حممـــــد وغـــــريه عـــــن ابـــــن 
 فيذبحــه عــن نفــسه إن ,القاســم يف اهلــدي يغلــط بذبحــه غــري ربــه بعــد تقليــده ربــه وإشــعاره

  .ذلك ال يمنع إجزاءه من ربه
َأصــبغالبــن حبيــب عــن : ابــن حمــرز ْ تــه مــن ذبــح أضــحية رجــل عــن نفــسه تعــد: َ يا أجزأ

 ومــــن أبـــاه فـــرق بــــأن , هـــذا مل يلزمـــه مــــا نـــسبناه البـــن القاســـم:وضـــمن قيمتهـــا, فمـــن قــــال
  .املتعدي ال شبهة له بخالف املخطئ

 فـــإن ضـــمنه أو أخـــذها مل ,وإذا مل جتـــز يف الغلـــط كـــان لـــه أن يـــضمن الـــذابح: اللخمـــي
ئها   .تبع للخالف يف إجزا

ُقلت   . تذكر ما قاله يف كتاب احلج:ُ
 إن ضـــمن الغـــالط فـــال يبـــع حلمهـــا يأكلـــه أو يتـــصدق بـــه :ى ابـــن القاســـموســـمع عيـــس

  .املذهب منعها بغري النعم وما أمه منها كغريها, ووأكره بيعه
  .مثلها: ابن شعبان

رواية املخترص وغـريه أفـضلها الـضأن ثـم املعـز, ويف فـضل البقـر عـىل اإلبـل : َّالشيخ
 املختـــرص والقـــايض وابـــن شـــعبان  لغـــري مـــن بمنـــى للمـــشهور مـــع روايـــة:ثالثهـــاوعكـــسه, 

  .ال أرى عىل من بمنى أضحية: عن أشهب قائال َّالشيخو
ثــــى صـــــنفه  ثــــى كــــل صــــنف أفــــضل مــــن ذكــــر مـــــا بعــــده, ويف فــــضل الــــذكر عــــىل أ وأ

  .وتساوهيام روايتا اللخمي عن املخترص واملبسوط
  . ومل حيك الباجي غريها,األوىل املشهور: املازري

  :ويف الفحل واخليص طريقان
  .اختلف فيه ففي املخترص الفحل أوىل: اللخمي

  .اًال ينقص خيص الضأن شيئ: ابن شهاب
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  .مها سيان: املشهور تفضيل الفحل, وقال ابن شهاب: املازري
 وهــو أحــب إيل مــن هزيــل ,ســمني الفحــل أحــب إيل مــن ســمني اخلــيص: ابــن حبيــب

, وتقـدما يف الزكــاةضأن وثنـي غــريه, وأقــل سـنها جـذع الــ,  ومل حيـك البــاجي غـريه,الفحـل
  .وسمع القرينان أكره التغايل فيها أن جيد بعرشة دراهم فيشرتي بامئة

ْبن رشدا ه يوحي إىل املباهاة:ُ   . أل
ــوب , كــان الرجــل يــضحي بالــشاة عنــه وعــن أهــل بيتــه ثــم صــارت مباهــاة: قــال أبــو أ

  .ذلك يف زمنه فكيف اآلنو
 ,]107: الـــــــصافات[ ﴾ Z ]﴿: يـــــــستحب اســـــــتفراهها لقولـــــــه تعـــــــاىل: اللخمـــــــي

  .)1(»أفضل الرقاب أغالها ثمنا«: غوالقياس عىل قوله 
ُقلت   . ظاهره خالف األول إال أن حيمل عىل التغايل ملجرد املباهاة:ُ

  .اجلمهور عىل جواز تسمينها وكرهه ابن شعبان ملشاهبة اليهود: عياض
ْبــن وهــبروى ا: َّالــشيخ  بكــبش عــن عــدد مــن الــصحابة والتــابعني اســتحباب كوهنــا َ

  .عظيم سمني أقرن ينظر يف سواد ويسمع فيه ويرشب فيه
  .وهو ما كان بياضه أكثر من سواده:  قال:زاد الصقيل عنه أملح

  ., األقرن الفحيلغأفضلها ما اختاره : ابن العريب
أو  جيتنــــب ذو عيــــب ويغتفــــر غــــري بينــــه, فــــال جتــــزئ بينــــة العــــرج أو العــــور: اللخمــــي

 التـي :ثالثهـاكوهنـا التـي ال شـحم هلـا أو ال مـخ هلـا,   ويف,نقـياملرض أو العجفـاء التـي ال ت
  .ال يشء هلا منهام البن حبيب ونقل اللخمي واجلالب

 وهـي قويـة مل يقـل خمهـا ,وعىل الثاين إن كانت بأول ذهـاب شـحمها: وقول اللخمي
  .يرد بأهنا حينئذ ذات األمرين إال أن يريد بأول ذهاب عقب ذهاب; أجزأت

  .العرج غري املانع حلوقها بالغنم خفيفيسري : وفيها
  .جتزئ التي أقعدها الشحم: َسحنونعن  َّالشيخ

                                     
, 1/89: , مــسلم)2382(أفــضل رقــم  الرقــاب أي , كتــاب العتــق, بــاب891 /2:  أخرجــه البخــاري)1(

  ).84(األعامل, رقم  أفضل تعاىل باهللا اإليامن كون بيان كتاب اإليامن باب
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وســـــمع القرينـــــان املجبـــــورة بعـــــد كـــــرس إن صـــــحت حتـــــى ال يـــــنقص مـــــن ثمنهـــــا وال 
  . وال صحتها فكصحيحة,مشيها
ْبن رشدا   . إن برئت عن عرج يسري فمغتفر:ُ

  .والبياض غري كائن يشء منه عىل الناظر مغتفر: وفيها
  .روى حممد إن منعها البياض بكونه عىل الناظر فعور: الباجي
  .وكذا ذهاب أكثر ضوئها: الباجي

  .زاد اللخمي وذهاب يسريه مغتفر
ال جتزئ, وقال : اختلف إن كان البياض عىل بعض الناظر فقال مالك: ابن حارث

  .إن كان عىل أقله أجزأ: أشهب
يــــاض يــــسري ال يمنعهــــا أن تبــــرص روى حممــــد إن كــــان عــــىل النــــاظر ب: قلــــت للبــــاجي

ا مل جتـز ال أعرفـه, ًأجزت, وقول ابن عبد السالم ظاهر قـول أشـهب إن نقـص نظرهـا شـيئ
وخالف نقل ابن حارث, ويف حلوق بني عيب غري األربعة هبا وقرص منع اإلجزاء عليهـا 

َّن القصارقول األكثر مع املشهور واللخمي عن ابن اجلالب مع اب   .والبغداديني ُ
 بنـــاء عـــىل تقـــديم القيـــاس عـــىل مفهـــوم العـــدد وعكـــسه, ويف اجلـــالب معهـــا ال :ُتُقلـــ

جتـــزئ الـــسكاء وهـــي املخلوقـــة بـــال أذنـــني, وعطـــف يف التلقـــني عـــىل األربعـــة قطـــع بعـــض 
  .األعضاء املأكولة أو نقصه خلقة

  .ال بأس بيسري قطع األذنني وشقها: وفيها
يف كثرتـــه قـــوال ابـــن حبيـــب  قطـــع مـــا دون الثلـــث يـــسري ومـــا فوقـــه كثـــري, و:اللخمـــي

  .النصف كثري: ومفهوم قول حممد
ـــرس مـــن القطـــع شـــق  َّالـــشيخزاد  ه البـــاجي البـــن القاســـم, الـــشق أ عنـــه عنـــدنا, وعـــزا

  .النصف يسري
 روايــة املتــأخرين تــشري إىل أن الــشق والقطــع باعتبــار الكثــرة ســيان, ورأى: املــازري

رس من القطع   .بعض املتأخرين أن الشق أ
وســع مالــك يف يــسري شــق األذن كالــسمة ونحوهــا, وعنــدي ال :  املبــسوطالبــاجي يف

  .يمنع اإلجزاء إال أن يشوه خلقها
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  .ال بأس بالسكاء وهي الصغرية األذنني: وفيها
  . نحن نسميها الصمعاء:ابن القاسم

  .إن قبح صغر أذنيها خلقها وشوهها مل جتز: الباجي
  .لثلث عندنا كثريال بأس بيسري قطع الذنب وا: عن حممد َّالشيخ
ــه حلــم وعــصب ;الــصحيح أن الثلــث مــن األذن يــسري ومــن الــذنب كثــري: البــاجي  أل

  .واألذن طرف جلد ونحوه للامزري
ليخف, جيتنب يف الضحايا إن  وسمع القرينان الكبش يقطع الراعي من ذنبه قبضة

  .وجد غريه
ْبن رشدا ثرة الثلت ويـسارته قطع ربع الذنب يسري ونصفه كثري اتفاقا فيهام, ويف ك: ُ

ْبن وهبقوال ابن حبيب مع ا , وظاهر قول حممد النصف كثري من غري إن حـد فيـه حـدا, َ
َّدونةومل حيد يف امل   .والثلث آخر اليسري وأول الكثري فيه نصفا من ثلث َ
ُقلت   . قول حممد وقوهلا إنام هو يف األذن ال الذنب والذنب أشد:ُ
يــــرد بــــأهنام إن صــــدقا عليــــه لــــزم صــــدق ) كثــــريالثلــــث آخــــر اليــــسري وأول ال: (وقولــــه

الــضدين عــىل موضــوع واحــد, وإال فغــري صــادق فلــيس هــو منــه يف يشء, وقــد جيــاب بــأن 
هذا يف احلكم الواحد فلعله باعتبار حكمني كالثلث يف حكم تطوع ذات الزوج والثلـث 

  .يف معاقلة املرأة الرجل
  .رةوصح النهي عن اخلرقاء والرشقاء واملقابلة واملداب

اخلرقاء مثقوبة األذن, والـرشقاء مـشقوقتها, واملقابلـة مقطوعـة األذن مـن : اللخمي
  .قبل وجهها, واملدابرة من قبل قفاها

املقابلة مقطوعة طـرف األذن, واملـدابرة مـا قطـع مـن جـانبي أذهنـا, ولـه يف : أبو عمر
  .كزنمة, وقاله اجلوهري الكايف كاللخمي بزيادة ترك ما قطع معلقا هبا

  .قد حيمل النهي عىل ما كثر من ذلك: للخميا
َّن القصاراب   .هذا يمنع االستحباب ال اإلجزاء: ُ

  .هذا مطلق واملذهب كثري القطع يمنعه: الباجي
ُقلت َّن القـصار قول ابـ:ُ عـىل أصـله يف قـرص عيـب عـدم اإلجـزاء عـىل األربعـة, فقـول  ُ
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َّن القـصارـه قـول ابـابن احلاجب النهي عنها بيـان لألكمـل عـىل األشـهر, يـرد بأ واملـذهب  ُ
  .خالفه حسبام مر للخمي والباجي

ْبـــن رشـــد إن مل يـــدم ال:ثالثهـــاوإال ف كـــرس خـــارج القـــرن دون إدمـــاء عفـــو: وفيهـــا عـــن  ُ
نحــــى ابــــن حبيــــب وســــامع ابــــن القاســــم ال : حممــــد عــــن أشــــهب وعــــن النخعــــي قــــائال إليــــه

ه مرض;يعجبني ذلك ففرسه بعدم اإلجزاء   . أل
ال جتزئ مكسورة خارجه وداخلـه وإن مل يـدم, وإن ذهـب :  حبيباللخمي عن ابن

خارجــه فقــط أجــزأت, وال أرى إجزاءهــا إن كثــر شــينها أو مل يــشنها وبــان مرضــه بإدمائــه, 
  .وقيد قول أشهب بخفة مرضها به

  .عن كتاب حممد وعن ابن حبيب َّالشيخويف مستأصلة القرنني دون إدماء نقال 
  .زئ اجلرباء إن كان مرضاال جت: حممد عن ابن القاسم

 ألهنــام مــرض, ويف ثالــث حجهــا ;ال جتــزئ احلمــرة وهــي البــشمة وال اجلربــاء: وفيهــا
  .ال جتزئ ذات الدبرة الكبرية

فكــــذا اجلــــرح الكبــــري, وســــقوط األســــنان إلثغــــار عفــــو ولكــــرس يمنــــع : ابــــن القاســــم
  .اإلجزاء
ْبن رشدا ت أسـناهنا أو سـقطت  وسـمع ابـن القاسـم ال بـأس بـالتي خفـ, اتفاقـا فـيهام:ُ

  .لكرب أو هرم
ْبن رشدا   .ال جتزئ ساقطتها لكرب: عن ابن حبيب ُ

هـــذا خـــالف يف حـــال هـــل ذلـــك نقـــص شـــني أو ال, وروى حممـــد ال بـــأس : املـــازري
  .بذاهبة سن واحدة, وروى إسامعيل ال يضحي هبا

  . حممله عىل االستحسان خلفته:اللخمي
ن فال يضحى هبا, وتركـه عـىل ظـاهره, إن ذهب هلا سن وأسنا: وذكره الباجي بلفظ

ذهــــاب ســــنني ومل حيكهــــام املــــازري إال يف ســــن  وكــــذا ابــــن بــــشري, وذكــــر القــــولني فيهــــا ويف
  .واحدة وجعلهام خالفا يف حال

 إن طرحـــت ثنيتهـــا ورباعيتهـــا دون إثغـــار مل جتـــز, ومفهومـــه :عـــن ابـــن حبيـــب َّالـــشيخ
  .يساوهيام يف اجلامل هبام عدم حلوق ما ال
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  .ال بأس باهلرمة: عن ابن القاسم َّالشيخ
َأصبغ ْ   ما مل تكن بينة اهلرم,: َ
  .ال نص يف املجنونة وال جتزئ: الباجي
  .إن الزم جنوهنا: اللخمي
  .ال بأس بالثوالء إذا كانت سمينة: الكايف

 وتــستدير ,الثــول بالتحريـك جنــون يـصيب الــشاة فـال تتبــع الغـنم: قلـت يف الـصحاح
  .يس أثوليف مرتعها وشاة ثوالء وت

ال جتـــــزئ الـــــبكامء ويتقـــــى نـــــتن الفـــــم, ويف كتـــــاب حممـــــد ال خـــــري يف يابـــــسة : اللخمـــــي
  . وال بأس بيابسة بعضه,الرضع

 إن كــــان أحــــد :ال خــــري يف شــــطور الــــرضع كلــــه, وقــــال طــــاوس: الــــصقيل عــــن حممــــد
  .أطبائها حيلب أجزت

  ]باب املأمور باألضحية[
  :)1(املأمور هبا

  .حلر قدر عليها تركها إال حلاج بمنىروى حممد ال ينبغي : َّالشيخ
ُقلــت  لفظهــا ليــست عــىل حــاج وإن كــان مــن ســاكن منــى أبــني إلهيــام مفهــوم األول :ُ

ثى أو املسافر كقسيمه   .والصغري أو األ
 وال ,وســـمع القرينـــان الـــضحية يف الـــسفر كغـــريه إال أن املـــسافر عـــسى بـــه أن يـــشتغل

  .اللتامس الضحايا يقدر عىل اإلقامة
 ,ســـقوطها عـــن املـــسافر كـــصالة العيـــد: أويـــس ابـــن أيب ن يف املبـــسوط عـــنابـــن زرقـــو

 وســــمع ,ويف كتــــاب حممــــد ال يــــضحي عــــن أم ولــــد أو ذي رق أو مــــن يف الــــبطن أو ميــــت
                                     

ر العبـد هـذا ال يلزمـه وبالقـادر عليهـا احلـر القـادر عليهـا إال احلـاج بمنـى أخـرج بـاحل: قال: َّالرصاع قال )1(
ئها  وإن وجد من يسلفه لتـسلف, وقـال , ومن ال يقدر عليها ممن جتحف بامله,من ال قدرة له عىل رشا

َّدونةيف امل   . وكل يشء يف احلج فهو هدي, أهل منى ليس عليهم أضاحي:َ
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له أن يضحي عن أمهات أوالده, وهو من ذلك يف سـعة ابـن حبيـب إن ضـحى : القرينان
مالــــه فحــــسن وتقــــدم قولــــه رب أم الولــــد أو ذي رق عنهــــا أو أمرمهــــا هبــــا مــــن أمــــواهلم أو 

ابــن   ال يــؤمر هبــا مــن جتحــف باملــه: وقــال ابــن بــشري,وروايتــه إن وجــد فقــري مــسلفا تــسلف
ـام النحـر,حبيب عىل األب أضحية من عليه نفقته من ولده  وقـد , ولو ولد له ولد آخر أ

 وتقـــدم , ومـــن أســـلم حينئـــذ فعليـــه أن يـــضحي,ضـــحى أو مل يـــضح فعليـــه أن يـــضحي عنـــه
  .ا يضحى عنه بنصف دينارًروى أشهب يف يتيم له ثالثون دينارقوهلا فيه و

  .يلزم من بيده مال يتيم أن يضحى عنه منه كنفقته: ابن حبيب
ْبن رشدعليه عن زوجته ا ال أضحية: وفيها   .أوجبها عليه عنها ُ

:  ويف ثالـــث حجهـــا,وتقـــدم قـــول أشـــهب ال أرى عـــىل مـــن بمنـــى أضـــحية: ابـــن دينـــار
ت لو أن رجال اشـ فيـدخلها احلـرم وينـوي   ومل خيرجهـا حلـل,رتى بمنـى شـاة ومل يقفهـاأرأ

يذبحها ضحوة وليست أضحية; ألن أهل منـى لـيس : هبا اهلدي إنام نوى هبا أضحية قال
علـــيهم أضـــحى يف رأي وهـــي يف التهـــذيب يف ثـــاين حجهـــا بزيـــادة وليـــست بأضـــحية يعنـــي 

 وما ليس يف , فهو هديألن أهل منى ليس عليهم أضاحي فكل يشء يف احلج وال هدي
  .احلج أضاحي
بــــــضحوة فلعلــــــه إلرادة التقــــــرب هبــــــا أمــــــره بــــــسنة  شــــــاة اللحــــــم ال توقــــــت: التونــــــيس

  .األضحية مع أهنا ليستها
ُقلـــت  ألن توقيتهـــا بـــضحوة يمنـــع أهنـــا شـــاة حلـــم مـــع نفـــي أهنـــا ; األقـــرب أهنـــا هـــدي:ُ

 عـــدم نيتهـــا  وال يـــرض,أضـــحية فانحـــرص أمرهـــا يف اهلـــدي رعيـــا للقـــول بعـــدم رشط وقفـــه
واملــذهب منــع الــرشكة فيهــا , ا مــع امتنــاع أهنــا أضــحية اســتلزمتهالتقــرب هبــ َّ نيــةهــديا; ألن

  .بامللك
ْبـن رشـدا ْبـن وهــبروى ا: ُ جـواز الـرشكة يف هـدي التطــوع ويلـزم يف األضـحية عــىل  َ

  .القول بعدم وجوهبا
ُقلت   . وبأهنا آكد من تطوع اهلدي, يرد برعي اخلالف:ُ
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  ]رك يف ثواب األضحيةباب فيمن يش[
  :من سبعة بيته فيها وجتزئهم, ولو كانوا أكثر واملذهب لرهبا إدخال أهل

بتهم وكــوهنم يف نفقتــه ومــساكنه:البــاجي واللخمــي  وعــرب عنــه اللخمــي , بــرشط قــرا
ه البن حبيب   .بكوهنم يف بيته, وقاله املازري وعزا

ُقلــت  للزوجــة :روى عيــاض, و وظــاهر قــول ابــن بــشري لغــو املــساكنة, هــو ظاهرهــا:ُ
  .وأم الولد حكم القريب

  .ذو الرق كأم الولد يف صحة إدخاهلا رهبا يف أضحيته: ابن حبيب
 ولـــــو كـــــان مليـــــا, وفيهـــــا جتـــــزيء الـــــشاة ,وتـــــسقط عـــــن املـــــدخل: اللخمـــــي والبـــــاجي

  .عن أهل البيت وأحب إيل أن يذبح عن كل نفس شاة إن قدر الواحدة
أضــــحيته عنــــه أو إدخالــــه معــــه أو مــــع مــــن لــــه مــــن لزمتــــه نفقــــة قريبــــه لزمــــه : اللخمــــي
  .إدخاله معه

وحلمهــا بــاق عــىل ملــك رهبــا دون مــن أدخلــه معــه فيهــا يعطــى مــن :البــاجي واملــازري
 , وروى حممـد ال يـدخل يتيمـه معـه,شاء منهم ما يريد ولـيس هلـم منعـه مـن صـدقة مجيعهـا

  . زوجني ولو كانا أخوين وال جده مع جدته; إال أن يكونا,وال مع يتيم آخر
  . بإذن اجلد:عن ابن ميرس َّالشيخ
  .الصغار وكذا ذبحه عن جده وعمومته وعامته: حممد

 وســمع ابــن القاســم أحــب ,اللخمــي إن أدخــل مــن مل جيــز إدخالــه مل جتــز عــن أحــدمها
  .روى حممد ال ييل ذبحها غري رهبا, وإيل أن ييل ذكاة أضحيته بيده

  .إال لرضورة أو ضعف: حممد
 غـريه دون عـذر ًكرب أو رعشة ونحو ذلك وروى حممد إن أمـر مـسلامأو : ابن حبيب

  .فبئس ما صنع وجيزئه
  .إن وجد سعة فأحب إيل أن يعيدها بنفسه صاغرا: وروى ابن حبيب

لتـل :  وروى حممـد وقـال, ال جيزئـه:قـد قيـل َعبـد احلكـمويف خمترص ابن : ابن زرقون
 األشــعري يــأمر بناتــه بــذلك, وال املــرأة ذبــح أضــحيتها بيــدها أحــب إيل وكــان أبــو موســى
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  .يذبح الصبي أضحيته
ْبـــن رشـــدا  عـــن أزواجـــه يف غاألظهـــر منـــع ذبحهـــا أضـــحيتها إال لـــرضورة لنحـــره : ُ

ئهـــا عـــن رهبـــا أو ذابحهـــا, , واحلـــج ومل يـــأمرهن بـــه هـــا املـــأمور عـــن نفـــسه ففـــي إجزا لـــو نوا
ْبــن رشــد ال عــن واحــد مــنهام لــسامع القــرينني وا:ثالثهــا َأصــبغعــن  ُ ْ ويــضمن قيمتهــا : قــائال َ

ْبـــــن رشـــــدوعـــــن فـــــضل وصـــــوب ا الـــــذابح  َّ نيـــــةرهبـــــا كـــــاملويص ال َّ نيـــــةاألول بـــــأن املعتـــــرب ُ
رده ابــن عبــد الــسالم بــأن رشط النائــب يف الــذكاة صــحة ذكاتــه بــدليل منــع , وكــاملوىص

ها لنفسه مل جتز رهبا, واملـويص ال تطلـب منـهاًا فنيته إذًكونه جموسي  ةـَّ ني مطلوبة, فإذا نوا
 ولـو اسـتناب ,الـذكاة ـَّ نيةالتقـرب ال ـَّ نيةبدليل صحة كونه جنبا, وجيـاب بـأن الكـالم يف

ئها قوالن ألشهب قائال نيا ففي إجزا وقد أساء مع الباجي عن روايتـه وعـن ابـن : نرصا
ـــبـــن وهبعـــن روايـــة ا َّالـــشيخالقاســـم فيهـــا مـــع  ْ قـــول بعـــضهم لـــو غـــر كتـــايب بإســـالمه , وَ

بيـنهام كـام مـر  شهور وعىل قول أشهب ينقص من أجرة مـااضح عىل امل, و وعوقبضمن
  .يف املغلصمة
 ,إن استناب من يضيع الصالة استحب أن يعيد للخالف يف صحة ذكاته: اللخمي

ولو ذبحها عن رهبا غريه دون نص نيابة, فطـرق اللخمـي إن كـان غـري قريـب وال صـديق 
ئهـا قــو ال ابـن القاسـم وأشـهب, وملحمــد مل جيـزه فـإن كـان ولـدا, أو مــن يف عيالـه ففـي إجزا

مــا لــه, فــريض مل جتــزه ثــم قــال لــو كــان :عــن ابــن القاســم  ولــو ذبــح أضــحية جــاره عنــه إكرا
ه ذبحها عنه أجزأ   .لصداقة ووثق أ

                   الـــــه ليكفيـــــه ذبحهـــــا أجـــــزأه يف عي فيهـــــا البـــــن القاســـــم إن كـــــان مثـــــل ولـــــده: البـــــاجي
  .وإال فال

  .يف عياله ممن حيمل ذلك عنه ن أو بعض م:زاد عنه حممد
  .زاد عنه أبو زيد أو لصداقته إن وثق بذبحه إياها عنه

ـــه أراد بقولـــه: البـــاجي  مـــن يدخلـــه رب الـــدار يف :ويف كتـــاب حممـــد :فيهـــا: حيتمـــل أ
وحيتمــل أن يريـد الولــد الــذي ) ممــن حيمـل ذلــك عنـه: ( ويكــون ذلـك معنــى قولـه,أضـحيته

 وإن ,يف أمــره أن يريــد بالــصديق املفــوض إليــه بالقيــام لفــوض إليــه بالقيــام يف أمــره وحيتمــ
أراد غـريه فظــاهر املـذهب عــدم اإلجــزاء إال أن يكـون روايــة يف إجـزاء ذبحهــا املتعــدي إذا 
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  .مل يضمنه وهو وجه ضعيف
 وأن يكــون أول أكلــه منهــا يــوم النحــر ,ينبغــي أن يأكــل منهــا: عــن ابــن حبيــب َّالــشيخ

ولـــيس عليـــه أن يعـــم منهـــا القـــانع واملعـــرت والبـــائس :  قـــالويطعـــم كـــام قـــال اهللا تعـــاىل, ثـــم
  .السائل وغريه املتعفف عن السؤال:  قال مالك.الفقري وهو كأصناف الزكاة والقانع

ئر املعرتض ملا ينال دون سؤال والبائس الفقري: املعرت   .الزا
 فـإن مل يتـصدق بـيشء جـاز وصـدقته بكلهـا ,تستحب صدقته ببعض أضحيته: حممد

  .صوب اللخمي األول, وه خطأ أو أعظم أجرا روايتا ابن حبيب وحممديف كون
مهـــا بنـــاء عـــىل أن األمـــر باألكـــل نـــدب أو إباحـــة والروايـــات يف حتديـــد قـــدر : البـــاجي

  .األكل والصدقة
يأكــل الثلــث وقــسم الثلثــني :  ولــو قيــل,االختيــار أكــل أقلهــا وقــسم أكثرهــا: اجلــالب
  .لذي جيوز أكله ويف التلقني يدخر القدر ا,كان حسنا
نقــل ابــن احلاجــب حتديــد الــصدقة بالثلــث أو , ويأكــل ويطعــم نيــا ومطبوخــا: الكــايف

  .النصف وقبوله ابن عبد السالم ال أعرفه
 ويف إعطــاء الـذمي منهــا مــا ,ال بــأس أن يطعـم الغنــي والعبــد املـسلمني: وروى حممـد

  .ال خري فيه: عه لقولهيبني به سامع ابن القاسم ال بأس أن هيدي منها ألهل الذمة ورجو
  .األول أحب إيل: ابن القاسم

أن يطعم منها النرصاين معناه عنـدي فـيمن  عن ابن حبيب أرخص ابن كنانة َّالشيخ
َأصــبغ كــذا فــرسه األخــوان, وقالــه ,يف عيالــه وضــيفه وتعمــد البعــث هلــم ال جيــوز ْ  عــن ابــن َ

  .القاسم
ْبن رشدا  عيالـه أو غـشيهم يـأكلون أطعـم منـه إنام اخلـالف فـيام يبـني بـه, ولـو كـان يف: ُ
ـــه كـــره البعـــث إلـــيهم إن مل ,اتفاقـــا  وهـــذا يـــرد محـــل ابـــن حبيـــب قـــول مالـــك عـــىل الوفـــاق بأ

  .أجاز أن يطعموا منه إن كانوا يف عياله, ويكونوا يف عياله
ْبـــــن رشـــــدجعـــــل ا: وقـــــول ابـــــن عبـــــد الـــــسالم            اخلـــــالف يف البعـــــث دون مـــــن يف عيالـــــه  ُ

بيــــب يــــدل عــــىل أن ابــــن حبيــــب جعــــل اخلــــالف فــــيمن يف العيــــال دون عكــــس قــــول ابــــن ح
  .البعث إليهم خالف
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ْبـــن رشـــدنقـــل ا  , وعبـــارة نقـــل النـــوادر املنـــع ملالـــك,أن ال خـــالف يف القـــسمني: عنـــه ُ
  وابن القاسم إنام هي بلفظ الكراهة ال بال خري فيه?

ْبـــن وهـــبخفـــف ا: عـــن ابـــن حبيـــب َّالـــشيخ لنهـــي إطعـــام أهـــل الذمـــة منهـــا وخـــص ا َ
  .باملجوس

تــه  ولــو عــق هبــا عــن ,ابــن العــريب عــن الطرطــويش لــو أقــام بأضــحيته ســنة عرســه أجزأ
ولــــــده مل جتــــــزه; ألن املقــــــصود يف الوليمــــــة اإلطعــــــام ال إراقــــــة الــــــدم, ويف العقيقــــــة اإلراقــــــة 

صوفها وشـعرها  كاألضحية واملذهب منع بيع يشء منها وال بامعون حتى جلدها وفيها
سـامع ابـن القاسـم ال بـأس , واين حجها وال يعارض بيشء منها جلازرالتلقني مع ث وغريه

نية تطلــب فــروة ضــحية ابنهــا فروهتــا يــدل عــىل إعطــاء   ومــن حلمهــا,بإعطــاء الظئــر النــرصا
ُشيوخالقابلة والفران والكواش ونحوهم ومنعه بعض    .بلدنا ُ

                  ه إن بـــــاع جلـــــدها جهـــــال فعليـــــ:  فقـــــال ابـــــن حبيـــــب,إن فـــــات مـــــا بيـــــع منهـــــا: البـــــاجي
  .صدقه ثمنه

  .يصنع بالثمن ما شاء: َعبد احلكمابن 
  . وثمن حلمها يف طعام يأكله,جيعل ثمن جلدها يف ماعون: َسحنون
ــه كــاحلنفي جييــز بيــع جلــدها بغــري العــني فــيام َعبــد احلكــمحيتمــل قــول ابــن : البــاجي  أ
  .يعار وينتفع به

ُقلـــت  َّالـــشيخوفيـــه نقلـــه الـــصقيل و, ىل اجللـــدعـــ َعبـــد احلكـــمقـــرص قـــول ابـــن  مقتـــضاه :ُ
يف هـــدي نـــذر املـــساكني بعـــد بلـــوغ حملـــه : لقولـــه َعبـــد احلكـــماللخمـــي البـــن القاســـم كـــابن 

نيًيستحب ترك أكله منه وال يشء عليه إن أطعم غني   .اًا أو نرصا
ُقلـــت  البيـــع أشـــد مـــنهام, وإن ســـاوامها فأخـــذ مـــن أجـــازه إطعـــام الـــذمي منهـــا أقـــرب :ُ

َأصـبغسـمع , ويف اجللد واللحم خالف ما تقـدم َعبد احلكمول ابن وظاهره عموم ق ْ  ابـن َ
القاسم لـو بـاع بعـض أهلـه جلـد أضـحيته أو حلـام وضـعه هلـم منهـا تـصدق بثمنـه بعينـه وال 

فقوه   .يشء عليه إن أ
َأصبغ ْ   .إن رخص هلم يف بيعه فكبيعه: َ

ْبن رشدا فقوه فيام ال غناء له عنه لزمه الصدقة بقدره: ُ   .إن أ
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  .بعد دبغه:  يريد;إجارة جلدها وجلد امليتة َسحنونأجاز : َّالشيخ
ُقلــت  وحكــاه ابــن شــاس بعـــد , ومل يــذكر هــو وال البــاجي وال الــصقيل كونــه خالفــا:ُ

ســمع عيــسى روايــة ابــن القاســم كراهــة دهــن احلــذاء , ونقلــه عــن املــذهب ال جتــوز إجارتــه
  .رشاك النعال بشحم أضحيته

ْبن رشدا   .حصة يف ثمن النعالألن للشحم : ُ
  .يف جواز بيعه مالكه بعطيته: َّالشيخ

َأصــبغنقــل ابــن حبيــب عــن  ْ  وروايــة ال يتــصدق بجلــدها عــىل مــن , وحممــد مــع روايتــهَ
ه يبيعه   .رهبا هلا ٌ وسمع ابن القاسم ال تبع جارية جلد أضحية وهبه,يعلم أ

ْبــــن رشــــدا ــــه باعــــه: ُ عــــه واحلجــــر عليهــــا فكأ                 وهبــــه ملــــسكني  ولــــو ,لقدرتــــه عــــىل انتزا
  .جاز له بيعه

  ]باب أيام الذبح[
ام الذبيح فيها إن ضلت فوجـدها بعـد , ويوم النحر وتالياه يفوت بفوهتا  ووقته:وأ

امها أو فيها, وقد ضحى ببدهلا صنع هبا ما شاء   . أ
  ]باب يف وقت الذبح[

  :ووقته يف األول بعد صالة العيد لإلمام وغريه وذبحه
الصواب ذبح اإلمام باملصىل بعـد نزولـه عـن املنـرب, ثـم يـذبح النـاس يف : مدروى حم

  .منازهلم وملن شاء ذبح باملصىل بعد ذبح اإلمام, ولإلمام تأخري ذبحه إىل داره
ُقلــت ْبــن رشــد مقتــىض قــول ا:ُ فيــه قبلــه , والــسنة ذبحــه باملــصىل كراهــة ذبحــه بمنزلــه ُ

  .بمنزله طريقان
ْبن رشالصقيل واللخمي وا  إن مل يتـوان اإلمـام بعـد وصـوله منزلـه ففـي :واملازري دُ

  .إجزاء من ذبح قبله بحيث لو ذبح باملصىل كان ذبح هذا بعده
ْبن رشدعن روايته وا َّالشيخقوال أيب مصعب ونقل اللخمي عن حممد مع  عن ابـن  ُ

  .القاسم مصوبا هو واللخمي األول
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نيه أجزأه: َّالشيخ   .روى حممد لو كان بعد توا
ـــ فـــإن مل يربزهـــا ففـــي : إن تـــوانى فاملـــشهور ال جتـــزئ وقـــول ابـــن احلاجـــب: ن بـــشرياب

الذبح قبله قـوالن, ولـو تـوانى خـالف الطـريقني ويـوهم أن اخلـالف يف جـواز الـذبح قبلـه 
ابتــداء, ومقابــل املــشهور يف قــول البــاجي إن أظهــر اإلمــام نحــر أضــحيته إثــر صــالته فمــن 

  .فه بل ظاهر لفظ عياض واملازري وغريمها نفيهذبح قبله فاملشهور ال جيزئه ال أعر
  .إن أخر اإلمام ذبحه مل ينتظر: عن أشهب َّالشيخ

ْبن رشدا   .إن كان لعذر غالب انتظروه إىل الزوال, آخر وقت صالة العيد: ُ
قــــال مالــــك ال جتــــزئ مــــن ذبــــح قبــــل اإلمــــام مــــن أهــــل املــــدن, وليتحــــر أهــــل : وفيهــــا

لقرى صـالة أقـرب األئمـة إلـيهم, فـإن حتـروا فـأخطئوا البوادي ومن ال إمام هلم من أهل ا
ئهــا قــول ابــن القاســم فيهــا مــع البــاجي عــن روايــة األخــوين وحممــد  بالــذبح قبلــه ففــي إجزا

يهم مـــع روايـــة أشــــهب  ويف كـــون املعتـــرب إمـــام الـــصالة أو إمــــام ,منكـــرا األول بإمكـــان تـــأ
ْبـــن رشـــدالطاعـــة طريقـــا ا منني كالعبـــايس اليـــوم أو مـــن  املعتـــرب أمـــري املـــؤ:واللخمـــي قـــائال ُ

أقامه لصالة العيد ببلده أو عمله عىل بلـد مـن بلـده ومـن كـان سـلطانا دون أن يقيمـه أمـري 
 ومـن لــيس هلـم غــريه يتحـرون كأهــل البـوادي يتحــرون أقـرب األئمــة ,املـؤمنني غـري معتــرب

ملتغلبـون ال يعتـرب ا: قـول ابـن عبـد الـسالم يف قـول اللخمـي, والذين أقامهم أمري املـؤمنني
نظــر لنـــصوص املـــذهب بنفــوذ أحكـــامهم وأحكـــام قــضاهتم يـــرد بعـــدم إمكــان غـــري ذلـــك, 
ا ًوإمكـــــان الثـــــاين لتحـــــني وقـــــت اإلمـــــام غـــــري املتغلـــــب كـــــام لـــــو كـــــان وآخـــــر ذبحـــــه اختيـــــار

ــت إمــام ,واســتدالله بقــول عــثامن ــه يــصيل للنــاس إمــام فتنــة وأ  وهــو حمــصور للقائــل لــه أ
يفعلـه اإلنـسان, فـإذا أحــسن النـاس فأحـسن معهـم, فــإذا العامـة أن الـصالة مـن أحـسن مــا 

 ينتج عكس ما ادعـاه; ألن البغـي إسـاءة إمجاعـا وال سـيام البغـاة ,أساءوا فاجتنب إساءهتم
  . فوجب اجتناب االقتداء بالبغاة إلساءهتمطعىل عثامن 
ُقلت  ورصيح نـصها مـع سـائر الروايـات بـأقرب األئمـة وكـون املعتـرب إمـام بلـد مـن :ُ

 عــــن مــــسافر ال إمــــام بلــــد املــــسافر ظــــاهر يف كونــــه إمــــام الــــصالة المتنــــاع تعــــدد إمــــام ذبــــح
الطاعة, وعليه ال يعترب ذبح إمام صـالتنا; ألن إخـراج الـسلطان أضـحيته للـذبح باملـصيل 

  .عدم نيابته إياه يف االقتداء بذبحه خالفا لبعضهم دليل



 

 

360

360

  :ويف وقته يف الثاين طريقان
عــــــ: َّالــــــشيخ  ولكــــــن إذا حلــــــت ,ى يف الثــــــاين والثالــــــث ذبــــــح اإلمــــــامعــــــن حممــــــد ال يرا

ه البــاجي لروايــة ابــن حبيــب واللخمــي البــن , و ولــو ذبــح بعــد الفجــر أجــزأه,الــصالة عــزا
  .ال يضحى يوم النحر وال بعده حتى حتل الصالة: القاسم بلفظ
َأصـــبغ وقـــال :قـــال ْ بـــاألمس :  يريـــد;لـــيس ذلـــك عليـــه أن ينتظـــر قـــدر صـــالة اإلمـــام: َ

حلـــت الـــصالة ولـــو ذبـــح بعـــد الفجـــر أجـــزأه فـــأجرى الـــذبح يف هـــذين اليـــومني ولكـــن إذا 
  .جمرى جواز نحر اهلدي إذا طلع الفجر

يف مراعــاة مــيض وقــت صــالة اإلمــام فــيهام املــشهور, والــشاذ إن ذبــح بعــد : ابــن بــشري
  .الفجر أجزأه
ُقلت وال يـذبح يف  , ظاهره عدم اإلجزاء عىل املشهور وهو خـالف نـص الروايـات:ُ

َّن القـصارويف اإلجزاء فيه نقال اللخمي روايـة ابـ يلهامل خمرجـا عليـه اهلـدي وهـو قـول ابـن  ُ
  .القاسم

ُقلت   . هو نصفها:ُ
  .جيزئ اهلدي ال األضحية: ال أشهب وق:قال
بــع اتفاقــ: قــال  ويف فــضل مــا قبــل الــزوال عــىل مــا بعــده مــن يــوم ,اًوال جيــزئ ليلــة الرا

  .قبله وعكسه
ابــن حبيــب وعبــارة ابــن احلاجــب حيتمــل كــون اخلــالف يف نقــال اللخمــي مــع حممــد و

  .وال قائل هبام املساواة وقرصه عىل غري اليوم األول
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  ]باب العقيقة[
ما تقرب بذكاته من جـذع ضـأن أو ثنـي سـائر الـنعم سـليمني مـن بـني عيـب  :العقيقة

واية , فتخرج األضحية عنه وعىل ر)1( بكونه يف هنار سابع والدة آدمي حي عنهاًمرشوط
يبــدل ســائر الــنعم بــاملعز وعــىل روايــة يــزاد أو ســابع ســابعه أو ســابعه وقــول ابــن احلاجــب 

موت الولد وبه لوالدة غري آدمـي  وبذبحها بعد ذبح الوالدة يبطل طرده بذبح غري النعم
ــه ال يتنــاول إال مــا ذبــح للــوالدة  وهــذا هــو اخلــرس ال العقيقــة; ألهنــا مــا ,ويبطــل عكــسه بأ

ذبح عنـــه يـــوم تـــ «:وغـــريه وهـــو نـــص حـــديث د ال للـــوالدة قالـــه اجلـــوهريذبـــح عـــن املولـــو
  . )2(»سابعه

                                     
 ,ار ســــابع وبــــه ختــــرج األضــــحيةتقــــدم تفــــسريه أول الرســــم يف األضــــحية إىل قولــــه يف هنــــ: َّالرصــــاع قــــال )1(

 )حــي: (قولــه و, وإن ســمي لغــة,ه ال يــسمى عقيقــة, فإنــ احــرتز مــن والدة غــريه)والدة آدمــي(: وقولــه
 , الـــضمري يعـــود عـــىل اآلدمـــي)عنـــه: (قولـــه و,ه ال تـــصح عنـــه العقيقـــة, فإنـــاًاحـــرتز بـــه مـــن املولـــود ميتـــ

  . وخيرج الذبح من غري تقرب عنه,ويتعلق املجرور بقوله تقرب
  . وإن أردت الشاذ فاذكر ما أشار إليه, وعىل رواية إلخ أشار إىل أن الرسم عىل املشهور:َّالشيخقال 

  .العقيقة اسام كام قال يف األضحية :َّالشيخ ألي يشء مل يقل :)فإن قلت(
ُقلت( ه تسامح:)ُ   .يف ذلك:  لعله أحال عىل ما تقدم لقوله وقد تقدم أ
ـدها مـصدرا هنـا بمعنـى أن معناهـا الـذبح للتقـرب بـذكاة جـذع إلـخ ألي يشء مل يـذكر حـ:)فإن قلت( ه ; أل

  . وهو القطع ومنه عن والديه,اً مطلققد قال مجاعة أصلها موضوع لغة للذبح
ُقلــت(  ثــم نقلــت رشعــا إىل , مــن النــاس مــن قــال بأهنــا موضــوعة لــشعر املولــود, فــإن هــذا غــري متفــق عليــه:)ُ

 وهـو قطـع الـودجني ,ري ومن الناس من زعم أهنا موضوعة للذبح وهو الذي مر عليه كث,ذبح املولود
  . وقد أشار إىل اخلالف بعد,واحللقوم ثم خصصت بام ذكر رشعا

  . وعىل آخر كذا وهنا مل يقل ذلك,ذا عادته إذ كان خالف مثل ذلك يقول رسمها عىل رأي ك:)فإن قلت(
ُقلــت(  :ه قــال, فإنــول وابــن احلاجــب عــىل الثــاين احلــد األطَّالــشيخ  تقــوى عنــده القــول األول فخــصص :)ُ

ـــــه بكـــــرس الـــــذال ال بفتحهـــــا,ذبـــــح الـــــوالدة                 واعـــــرتض , وقـــــال بعـــــضهم بفتحهـــــا, وإن زعـــــم بعـــــضهم أ
ــه غــري مــانع بــذبح غــري الــنعم وبــذبحها بعــد مــوت الولــدطَّالــشيخ   ومــا يــذبح لــوالدة غــري , رســمه بأ

ـه ال يتـأول إال:آدمي قال  وإنـام العقيقـة مـا ذبـح , مـا ذبـح للـوالدة ولـيس ذلـك بعقيقـة ويبطـل عكـسه بأ
  . وهو ظاهر وبحث حسن باهر,للمولود ال للوالدة

, كتـاب العقيقـة بـاب 166 /7: , والنـسائي)2838(, كتاب العقيقة, رقـم 2/117: أخرجه أبو داود )2(
= 
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كون أصل اإلطالق وضعها لشعر املولود أو لقطع األوداج واحللقوم نقال أيب  ويف
  .يف حكمها عبارات, و األولاً منكر)1(عمر عن أيب عبيدة مع األصمعي وابن حنبل

, لعمــل هبــا وكــانوا يكرهــون تركهــاروى ابــن حبيــب ســنة واجبــة يــستحب ا: َّالــشيخ
  . قال حممد مستحبة غري واجبةو

  . ليست كوجوب األضحية: ابن حبيب
ْبن رشـدا سـمع ابـن القاسـم يقـع , ووقيـل مـستحبة ابـن حبيـب سـنة غـري واجبـة قـال: ُ

  . ومل حيك املازري غري أهنا مستحبة,يف قلبي أهنا رشيعة اإلسالم
ظـاهر قولـه يعـق , و األب ال مـن مـال الولـدمقتىض قول مالك أهنا من مـال: الباجي

  .  غري األباًعن اليتيم من ماله أهنا ال تلزم قريب
ولــو كــان : وروى حممــد ال يعــق عبــد عــن ابنــه وال يــضحي إال بــإذن ربــه ويف مأذوهنــا

ثى: الروايات, ومأذونا ال يعق إال بأذنه   .الرأس جيزئ للذكر كاأل
  . ة عن الغالم شاتان حسناألخذ بقول عائش: الباجي عن ابن حبيب

يف سـامع القـرينني روى معـن مـن وافـق يـوم عقيقـة , واثنان يف شاة ال جيمع: اجلالب
  .ولده يوم األضحى وال يملك إال شاة عق هبا

ْبــن رشــدا  , ألهنــا آكــد قيــل ســنة واجبــة;إن رجــا األضــحية يف تالييــه وإال فاألضــحية: ُ
  . ومل يقل يف العقيقة

ُقلت ّالعتبـي  ونقـال عـن ,ي سبقه بـه اللخمـ:ُ ِ ْ إن كـان يـوم ثالـث األضـحى فاألضـحية ُ
ه   ويف ,ســمع القرينــان ال يعــق عــن مــن مــات قبــل ســابعه, ولــه والبــن حبيــب َّالــشيخوعــزا

                      وروايــــــة  َســــــحنونقــــــرصها عــــــىل الغــــــنم دون ســــــائر الــــــنعم قــــــوال ابــــــن شــــــعبان مــــــع ســــــامع 
 =                                     

َمتى يعق   ).20095( , رقم5/7: , وأمحد)4220( , رقمُ
عامل أهل العرص, أبو عبد اهللا, أمحد بـن حممـد بـن حنبـل بـن هـالل بـن أسـد شيخ اإلسالم, و:  هو)1(

العدناين الشيباين املروزي البغدادي, أحد األعالم ببغداد, إمام يف احلديث ورضوبه, إمـام يف الفقـه 
ودقائقه, إمام يف السنة وطرائقها, إمام يف الورع وغوامضه, إمام يف الزهد وحقائقه, تـويف يف بغـداد 

 . هـ241سنة 
 .  11/177: , وسري أعالم النبالء1/342: , والعرب1/4: طبقات احلنابلة: انظر ترمجته يفو
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ْبــــن رشـــدابـــن القاســـم وا  ًســـامع القـــرينني مــــع روايـــة ابــــن حبيـــب قــــائالعــــن كتـــاب حممــــد و ُ
  .الضأن أفضل

 ومنــــع بيــــع يشء منهــــا , وســــنها واجتنــــاب عيوهبــــاًعنــــه كاألضــــحية قــــائال َّالــــشيخزاد 
  .مثلها

امه طرق, وويوم ذبحها يوم سابع الوالدة   .يف اعتبار عد أ
ـــام : عـــن روايـــة ابـــن حبيـــب َّالـــشيخالبـــاجي عـــن املـــذهب و أول يـــوم ولـــد قبـــل مـــن أ

  .ب شمس ليلتهغرو
مــن أول يــوم ولــد : عــن املــذهب واللخمــي والتلقــني واجلــالب ابــن بــشري واملــازري

 إن ولــد يف نــصفه :ثالثهــا ,الفجــر يف عــد ذلــك اليـوم والغايــة قبـل فجــره وعليــه إن ولــد بعـد
ُاملاجـــشون يـــستحب إلغـــاؤه للخمـــي مـــع نقلـــه عـــن ابـــن :رابعهـــااألول و وأبيـــه ومالـــك يف  ِ

َأصبغ عنه ملا فيها وعن اً راجعزكاهتا ويف الثامنية ْ َ .  
ُقلت   .  قوهلا يف آخر زكاهتا:ُ

ْبن رشدا يف عدها من أول يوم ولد قبل غـروب شـمس ليلتـه أو قبـل فجـره أو قبـل : ُ
ُاملاجــشون منــه ولــو بعــد الــزوال البــن :رابعهــازوالــه,  وابــن القاســم مــع روايتــه فيهــا ويف  ِ

ُاملاجـــشونغريهـــا وابـــن  َأصـــبغوابـــن أيب ســـلمة واختيـــار عـــن أول قـــويل مالـــك  ِ ْ  إلغـــاء يـــوم َ
ام من تلك الساعة إىل مثلها اجتزأ بذلك حسن,ولد   . فإن حسب سبعة أ

 وهــــي ســــنة ذبــــح ,يف ســــامع ابــــن القاســــم معهــــا وجــــه ذبحهــــا ضــــحوة ووقــــت ذبحهــــا
ام منى   . الضحايا وأ

ْبـــن رشـــدويف إجـــزاء ذبحهـــا بعـــد فجـــر يومـــه قـــول ا ُاملاجـــشونمـــع ابـــن  ُ ن بـــوختـــريج ا ِ
ْرشــد  وإجــازة االدخــار منهــا عــىل األضــحية مــع روايــة ,عــىل قيــاس مالــك ذبحهــا ضــحوة ُ

بلفــظ إن ذبحهــا قبــل الــضحى مل جتزئــه ويف فوهتــا  املبــسوطة ونقلــه اللخمــي عــن املبــسوط
 فــيام قــرب مــن :ثالثهــا , فــإن فــات ففــي الثالــث,بقوهتــا يف الــسابع وفعلهــا يف الــسابع الثــاين

عـن ابـن  َّالـشيخبع الثـاين فقـط للمـشهور مـع ورايـة ابـن القاسـم و يف الـسا:رابعها و,األول
ْبــــن وهــــبمــــع إحــــدى روايتيــــه وروايــــة ا َعبــــد احلكــــم بزيــــادة إن فــــات مل يعــــق عنــــه وســــامع  َ

ْبـــن رشـــد ومل حيـــك ا,ًســـمع حييـــى بـــن القاســـم ال جيـــزئ ذبحهـــا لـــيال, والقـــرينني واجلـــالب ُ 
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  .خالفه
  . ضحيةاملنصوص وخيتلف فيه كاأل هذا هو: ابن بشري
ُقلــــت ــــه كليــــل يــــوم النحــــر بــــل يف ليــــل :ُ  ال يــــصح التخــــريج يف ليــــل ســــابعه األول; أل

ســـــمع , وســـــابعه الثـــــاين أو الثالـــــث أو مـــــا قـــــرب مـــــن األول عـــــىل عـــــدم القـــــرص عـــــىل األول
  .  وغريهاًالقرينان ال بأس أن يطعم منها نيئ

 الدعاء إليهـا  وأما,وسمع ابن القاسم يطبخ ويأكل منها أهل البيت ويطعم اجلريان
  .فإين أكره الفخر

 وســـــمع عيـــــسى ابـــــن ,زاد يف ســـــامع القـــــرينني إن أرادوا صـــــنعوا مـــــن غريهـــــا ودعـــــوا
 يـــدعو إليـــه وثـــاين نقـــل ابـــن بـــشري يف الـــدعاء هلـــا اًالقاســـم ال يعجبنـــي أن يـــصنع منهـــا صـــنيع

   .كالوالئم قوالن ال أعرفه
 يف النـوادر حـسن أن يـرد بـأن نـصه وقول ابن عبد السالم هو ظاهر قـول ابـن حبيـب

يوســـع بغـــري شـــاة العقيقـــة إلكثـــار الطعـــام ودعـــاء النـــاس إليـــه روى أن ابـــن عمـــر ونـــافع بـــن 
جبــري كانــا يــدعوان إىل الــوالدة فظــاهره أن الــدعاء لطعــام الــوالدة ال العقيقــة وتقــدم كونــه 

سـمع , و فإن منع ظهوره منعنا أخذ نقيض نص الروايات منه الحتاملـه املتـساوي,غريها
عيــــسى إطعــــام أهــــل احلاجــــة أحــــب إيل مــــن  ســــمع, ون القاســــم شــــأن النــــاس إطعامهــــاابــــ

  . وال بأس باالدخار منها كاألضحية, وأرجو أن ال يشء عىل من فعله,األغنياء
  . يستحب حلق رأسه يوم سابعه: ابن حبيب
 ويف اســــتحباب الــــصدقة ,)1(»وأميطــــوا عنــــه األذى «:هــــو معنــــى حــــديث: اجلــــالب

ْبـن رشـد وإباحتـه ثالثـة البوزنه فضة وكراهتـه  وأيب عمـر كمـع نقلـه املوطـأ عـن فاطمـة  ُ
 َّالـشيخ هو آكد عىل من مل يعـق لقلـة مالـه واللخمـي عـن ابـن حبيـب وًعن أهل العلم قائال

 ومحـــل البـــاجي ,اجلـــالب  وقـــولاً بوزنـــه ذهبـــ:ً وروايـــة ابـــن بـــشري قـــائالاً أو وزنـــه ذهبـــًقـــائال
ـه غـري مـرشوع وفعلـه سامع ابـن القاسـم لـيس الـصدقة بوزنـه  فـضة مـن عمـل النـاس عـىل أ

                                     
رقــــــم  العقيقــــــة يف الــــــصبي عــــــن األذى إماطــــــة , كتــــــاب العقيقــــــة, بــــــاب5/2082: أخرجــــــه البخــــــاري )1(

)5154.(  
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ْبـــن رشـــدقـــال ا, ودون اعتقـــاد لزومـــه فعـــل بـــر   ورأوه,ممـــا التزمـــه النـــاس  لـــيس هـــو: يريـــد:ُ
ه مكروه بل هو مستحباًواجب   .  ال أ

  .الك تكرس عظامها ملنعه اجلاهليةمعنى قول م: ابن حبيب
ه جائز ال مستحب:يريد: القايض لـصبي بـيشء مـن دمهـا هنـى مالـك أن يمـس ا, و أ

  .  ومقتىض القواعد وجوب التسمية, وجيعل عىل رأسه بدله خلوق:لفعله اجلاهلية قال
  . وسمع ابن القاسم يسمى يوم سابعه

ْبـــن رشـــدا  : وفيـــه ســـعة حلـــديث,»يـــذبح عنـــه يـــوم ســـابعه وحيلـــق ويـــسمى «:حلـــديث: ُ
اهللا بـــن أيب طلحـــة  بعبـــد غ وأتـــى ,)1(»ولـــد يل الليلـــة غـــالم فـــسميته باســـم أيب إبـــراهيم«

 وحيتمــل محــل األول عــىل منــع تــأخري تــسميته عــن ,)2(صــبيحة ولــد فحنكــه ودعــا لــه وســامه
فتتفق األخبار وعـىل قـول مالـك قـال ابـن حبيـب ال بـأس أن يتخـري لـه األسـامء قبـل  سابعه

يف تـــسمية الـــسقط ومـــن مـــات قبـــل ســـابعه قـــوال ابـــن حبيـــب , وســـابعه وال يـــسمى إال فيـــه
تركـــت  «: يف حـــديث قـــول الـــسقط يـــوم القيامـــة ألبيـــهًشـــفاعته ومالـــك قـــائال لرجـــاء :ًقـــائال

  . ال أعرفه مع جنائزها يف السقط وغري املستهل)3(»تسميتي
إن أحب أسامئكم إىل اهللا تعاىل عبد اهللا  «:من أفضلها ذو العبودية حلديث: الباجي
  . )5( بحسن وحسنيغسمى   وقد,)4(»وعبد الرمحن
ّالعتبــــي وروى  ِ ْ  أو اًإال رأوا خــــري  مكــــة يتحــــدثون مــــا مــــن بيــــت فيــــه اســــم حممــــدأهــــلُ

  . رزقوا
                                     

 فـــضلو وتواضـــعه والعيـــال الـــصبيان غ رمحتـــه , كتـــاب الفـــضائل, بـــاب1807 /4: أخرجـــه مـــسلم )1(
  ).2315(ذلك رقم

 يعــق مل ملــن يولــد غــداة املولــود تــسمية , كتــاب العقيقــة بــاب5/2082: أخرجــه البخــاري: متفــق عليــه )2(
 عنــد املولــود حتنيــك اســتحباب ,كتــاب اآلداب بــاب3/1689: , ومــسلم)5153(رقــم وحتنيكــه, عنــه

  ).2144(حينكه, رقم  صالح إىل ومحله والدته
  .مل أقف عليه )3(
 مـن يـستحب مـا وبيـان القاسـم بـأيب التكنـي عـن النهـي باب , كتاب اآلداب1682 /3:  مسلمأخرجه )4(

  ).2132(األسامء, رقم 
  ).769(, رقم 1/98: أخرجه أمحد )5(
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ويمنــع بــام قــبح كحــرب وحــزن ومــا فيــه تزكيــة كــربة ومنعهــا مالــك بمهــدي : البــاجي
  . هذا أقرب; ألن اهلادي هادي الطريق: قال. فاهلادي:قيل

  .)1(»هو أخنع األسامء عند اهللا «:وحترم باملك األمالك حلديث: الباجي
   .)2( اسم حكيم وعزيز للتشبيه بأسامء صفات اهللا تعاىلغغري : عياض
 وفقهـــــاء األمـــــصار عـــــىل جـــــواز التـــــسمية والتكنيـــــة بـــــأيب القاســـــم والنهـــــي عنـــــه :قـــــال

ُشيوخمنسوخ, واستحسن بعض  ُشيوخ ُ القـايض أيب القاسـم ابـن  الفقيـه َّالـشيخنا جواب ُ
اهللا أبــو عبــد اهللا بــن األمــري أيب املستنــرص بــ َّإفريقيــةزيتــون حــني قــال لــه ســلطان بلــده أمــري 

 : ملــا ســأله حــني دخولــه عليــه عــن اســمه مل تــسميت بــأيب القاســم مــع صــحة حــديث:زكريــا
 ومل أتكن هبا وسمع غ إنام تسميت بكنيته : بقوله)3(»باسمي وال تكنوا بكنيتي تسموا«

ل أهــل  ال بــأس بتكنيــة الــصبي قيــل كنيــت ابنــك بــأيب القاســم قــال مــا فعلتــه بــ:ابــن القاســم
  . البيت وال بأس به

ْبـــــن رشـــــدا ظـــــاهره مـــــن اإلخبـــــار  ال بـــــأس يـــــدل عـــــىل أن تركـــــه أحـــــسن ملـــــا يف إهيـــــام: ُ
روى البــــاجي ال ينبغــــي , وبالكــــذب وال إثــــم فيــــه; ألن القــــصد ترفيعــــه بــــذلك ال اإلخبــــار

  . بجربيل
  . وسمع أشهب وال بياسني

ْبن رشدا   . نى إنسان هللا أو للقرآن أو هو بمعً للخالف يف كونه اسام:ُ
ُقلـت يف اإلكــامل كرههـا احلــارث بـن مــسكني بأســامء , و مقتــىض هـذا التعليــل احلرمـة:ُ
بيــاء يف املــدارك تقــدم رجــل خلــصومة عنــد احلــارث بــن مــسكني فنــاداه رجــل باســمه , واأل

                                     
: , ومـــسلم)5852(رقـــم اهللا, إىل األســـامء أبغـــض , كتـــاب األدب بـــاب2292 /5:  أخرجـــه البخـــاري)1(

  ).2143( رقم امللوك وملك األمالك لكبم التسمي حتريم باب , كتاب اآلداب1688 /3
  .مل أقف عليه )2(
 /3: , ومـــــسلم)3345(رقـــــم  غ النبـــــي كنيـــــة  كتـــــاب املناقـــــب بـــــاب,1301 /3:  أخرجـــــه البخـــــاري)3(

األســــــامء,  مــــــن يــــــستحب مــــــا وبيــــــان القاســــــم بــــــأيب التكنــــــي عــــــن النهــــــي , كتــــــاب اآلداب بــــــاب1682
  ).2133(رقم
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فيل فقال له احلارث مل تسميت هبذا وقال   فقـال )1(»ال تسموا بأسامء املالئكـة «:غإرسا
ـس باملـكله مل سمي مالك بـ ُالزخـرف[ ﴾ Z Y X W V﴿ :وقـال اهللا تعـاىل ن أ ُّ :

بأسامء الشياطني فام عيب ذلك يعني احلارث اسـمه ويقـال   ثم قال لقد تسمى الناس]77
  . هو اسم إبليس

ُقلــــت  يــــرحم اهللا احلــــارث يف ســــكوته الــــصواب معــــه; ألن حممــــل النهــــي يف االســــم :ُ
فيل وجربيل وإ بليس والشيطان, ومالـك وحـارث ليـسا اخلاص بالوضع أو الغلبة كإرسا

 مـــن اســـم فاعـــل مالـــك اًمنـــه لـــصحة كـــوهنام مـــن نقـــل النكـــرات لألشـــخاص املعينـــة أعالمـــ
  .وحارث كقاسم

عنــــي أذى قــــريش وســــبها  انظــــروا كيــــف رصف اهللا «:غقــــال مالــــك قــــال : العتبــــي
ا حممد يسبون   . )2(»مذمما وأ
ْبــن رشــدا  ;املــسمى حقيقــة الســم عــنياحلــق أن ا, و هــذا دليــل واضــح ألهــل الــسنة:ُ
ـــــه  ال بمحمـــــد فمفهومـــــه لـــــو علقـــــوه بمحمـــــد   جعـــــل رصف ســـــبهم تعلقـــــه بمـــــذممغأل
يف كـــون االســـم , و ولـــو علقـــوه بمحمـــد, ولـــو كـــان االســـم غـــري املـــسمى مـــا حلقـــه,للحقـــه

 وإال , هللا تعــــاىل باعتبــــار صــــفة فعــــل كخــــالقً هــــذا فــــيام كــــان اســــام:ثالثهــــااملــــسمى أو غــــريه 
واملعتزلــة مــع األشــعري يف بعــض كتبــه والبــاقالين وفــرق بــني اعتبــار فــاألول ألهــل احلــق 

 فــإذا جعلــت جــزء كــالم ففــي كوهنــا فيــه , وهــي املــسمى هبــا,لفــظ الكلمــة واعتبــار معناهــا
أو باالعتبــار الثــاين فــال   معهــا لفــظ مــسمى وبــاء داخلــة عــىل االســماًباالعتبــار األول منويــ

أو الـــذات العليـــة املتـــصفة بالرمحـــة  رمحن املـــسمى بـــال: أي;منـــوي معهـــا كـــدعوت الـــرمحن
ـه هـو وعليـه يـدل عمـوم االسـتعامل  فاألول بناء عىل أن االسـم غـري املـسمى والثـاين عـىل أ

                                     
  ).8636(, رقم 394 /6: أخرجه البيهقي يف شعب اإليامن )1(
 هبــا قــصد إذا هبــا امللفــوظ بالكلمــة واإلفــصاح اإلبانــة , كتــاب الطــالق بــاب159 /6: أخرجــه النــسائي )2(

) 7327(, رقــم244 /2: , أمحــد)3438(حكــام, رقــم تثبــت ومل ,اًشــيئ توجــب مل معناهــا حيتمــل ال ملــا
ــا مــذمما ويلعنــون ممامــذ يــشتمون ولعــنهم قــريش شــتم عنــي اهللا يــرصف كيــف تعجبــون أال(: بلفــظ  وأ
 ,غ اهللا رســـــول أســـــامء يف جـــــاء مـــــا , كتـــــاب املناقـــــب بـــــاب1299 /3: وأخرجـــــه البخـــــاري. )حممـــــد
  ).3340(رقم
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  . احلقيقي ال املجازي

ُقلــت  هــذا يــضعف تفــصيل البــاقالين وزعــم بعــضهم قــرص اخلــالف عــىل لفــظ اســم :ُ
ــىل[ ﴾ r q p o﴿وهــم نــشأ عــن عــدم فهــم اســتدالهلم بقولــه تعــاىل  h ﴿و ,]1: األع

n m l k j i﴾ ]40: يوسف[.   
ْبن رشدا  وقول املعتزلة عىل أن أصلهم يف أن أسامء اهللا تعاىل وصـفاته غـريه; ألهنـا :ُ

ـــه تعـــاىل كـــان بغـــري اســـم وال صـــفة حتـــى خلـــق خلقـــه فخلقـــوا لـــه أســـامء  عنـــدهم حمدثـــة وأ
ه اللــسان وأن  وهــي الكــالم والقــول الــذي حيــرك بــ,وصــفات لقــوهلم االســم هــو التــسمية

  . − تعاىل اهللا عن ذلك −الوصف هو الصفة 
ُقلــــــت  فيجــــــب كــــــون موجــــــب قــــــول األشــــــعري الــــــذي حكــــــاه عنــــــه خــــــالف ذلــــــك, :ُ

 وهـــو أن الـــصفة هـــي الوصـــف ,والـــصواب يف نقلـــه عـــنهم أن الوصـــف هـــو الـــصفة عكـــسه
الوصـف والـصفة إىل  لنقل اإلمام وغـريه مـن املتكلمـني اتفقـت املعتزلـة عـىل رصف العلـة

  . الواصف وامتنعوا من إطالق الصفةقول
أبـو احلـسن البـاهيل وغريمهـا مـن أصـحابنا  َّالـشيخ الذي ارتىض شـيخنا و:قال اإلمام

أن من األسامء ما االسم فيه املسمى كاملوجود والقـديم والـذات ومنهـا مـا هـو منهـا غـريه 
 ومنهـا مـا ال ,هكالفاعل والعامل منا والقادر واخلالق هللا تعاىل والرازق وكـل صـفات أفعالـ

احلاصــل أن التــسمية القــول الــدال عــىل , ويقــال فيــه هــو هــو وال هــو غــريه كالعــامل والقــادر
قـــال األســـتاذ أبـــو بكـــر وكثـــري مـــن , واالســـم واالســـم الـــصفة أو الـــذات واملـــسمى الـــذات

 فاالســـم عنـــدهم مـــدلول اللفـــظ مـــن حيـــث هـــو كـــذلك ال اًاالســـم املـــسمى مطلقـــ: أئمتنـــا
قالـت املعتزلـة االسـم هـو التـسمية وهـو , و أو صفة وهو املسمى باللفظاًباعتبار كونه ذات
االسم مشرتك بني التسمية : قول األستاذ أيب منصور وبعض األصحاب, وقول املسمى

  . القولية واملسمى غري القويل حسن
قـول ســيبويه األفعـال أمثلــة أخــذت مـن لفــظ أحـداث األســامء يــدل أن : قـال مــشاخينا
               )1(»إن هللا تـــــسعة وتـــــسعني اســـــام «:واب متـــــسك املعتزلـــــة بحـــــديثجـــــ, واالســـــم املـــــسمى

                                     
 والـرشوط اإلقـرار يف والثنيـا االشـرتاط من جيوز ما , كتاب الرشوط, باب2/981:  أخرجه البخاري)1(

= 
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ــه أطلــق عــىل التــسمية جمــاز  أو بــرأي األســتاذ أو بــالتزام أهنــا املــسميات أعنــي الــصفات اًبأ
لتقرر التعدد فيهـا بـصفات األفعـال وال ننكـر التعـدد يف صـفات الـذات القديمـة, وال يـرد 

د يف أســــامء الــــذات كــــاملوجود والقــــديم واإلهل جلــــواب هــــذا بــــدعوى امتنــــاع تــــصور التعــــد
القــايض بــرصفها لــصفات نفــسية الزمــة زائــدة عــىل الــذات هــي أحــوال عنــد مثبتهــا فريجــع 

  .التعدد هلا
ُقلت   .  إن قلت فام اجلواب عىل القول بنفي احلال وهو قول املحققني:ُ
ُقلــت ا خــروج عــن  بكــوهنام اعتبــاريتني والوجــود نفــس املوجــود وجــواب قــول هــذ:ُ

ـــه تتمـــيم ملـــا افتتحـــه ا ْبـــن رشـــدالفقـــه بأ ّالعتبـــي و ُ ِ ْ ومالـــك والقـــصد تكميـــل فائـــدة مـــا تكلـــم ُ
  .القوم فيه واألعامل بالينات

  .سنة: اجلالب.  للذكور:واخلتان
  .ة غري فرض ومل حيك املازري غريهواجب بالسن: التلقني
  .سنة واجبة: الرسالة
 اًو من الفطرة ال جيوز إمامة تاركه اختيارروى ابن حبيب ه, وسنة مؤكدة: الصقيل
  .وال شهادته
عــىل نفــسه منــه ففــي   ولــو أســلم شــيخ كبــري خيــاف,ألهنــا تبطــل بــرتك املــروءة: البــاجي

ــت إن وجــب قطــع ًقــائال َســحنونو َعبــد احلكــمتركــه ولزومــه نقــال أيب عمــر عــن ابــن   أرأ
رتك للخوف عىل نفسه ومل حيك الباجي غري قول   ًدون هـذه املقالـة قـائال َسحنونرسقة أ

  . مقتضاه تأكد وجوبه
ُقلـــت  يف قطعـــه للـــرسقة مـــع اخلـــوف عـــىل نفـــسه نظـــر, وإذا ســـقط قـــصاص املأمومـــة :ُ

ويكون كمـن رسق وال يـد لـه » تدرأ احلدود بالشبهات «:للخوف فأحرى القطع حلديث
  . يؤدب بام يليق ويطاق

 فـإن كـان فيـه مـا يقطـع قطـع , فقالـت فرقـة جتـر عليـه املوسـىاًلـو ولـد خمتونـ: أبو عمـر
 =                                     

 , 4/2062: , ومـــسلم)2585(ثنتـــني رقـــم  أو واحـــدة إال مائـــة قـــال وإذا ,بيـــنهم النـــاس يتعارفهـــا التـــي
  ).2677( رقم أحصاها من وفضل تعاىل اهللا أسامء يف باب والتوبة والدعاء كتاب الذكر
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  . وأباه آخرون
ُقلت  جيري عىل األقرع يف احلج وصوب بعض من لقيت تعليله الفخر بنقص لـذة :ُ

  . شهوة اجلامع
ُقلت  ألن اإلحساس بسطح مكنون أتم منـه بـضاح كاللـسان والـشفة لكـن يـرده مـا :ُ
ي ابــــن حبيــــب رو, ويف اخلفــــاض واألقــــرب النظافــــة مــــن بقايــــا فــــضلة املحــــل يــــأيت تعليلــــه

هتــــــه يــــــوم والدتــــــه أو ســــــابعه لفعلــــــه اليهــــــود إال لعلــــــة خيــــــاف عــــــىل الــــــصبي فــــــال بــــــأس  كرا
  . يوم يطيقه روى اللخمي خيتتن, وواستحبابه من سبع سنني إىل عرش

 وقيل عنه من سبع إىل عرش وكل ما عجـل بعـد ,اختار مالك وقت اإلثغار: الباجي
  .اإلثغار فهو أحب إيل

  :واخلفاض يف النساء
 ومـــــــن ابتـــــــاع أمـــــــة ,روى البـــــــاجي وغـــــــريه اخلفـــــــاض كاخلتـــــــان, ومكرمـــــــة: لرســـــــالةا

  . وإن كانت للبيع فليس ذلك عليه,فليخفضها إن أراد حبسها
  .قال مالك النساء خيفضن اجلواري: الباجي

 : ألم عطيــــة وكانــــت ختفــــضغقــــال غــــريه ال ينبغــــي أن يبــــالغ يف قطــــع املــــرأة قــــال 
ه أرسى للوجه  أشمي وال تنهكي«   . )1(»وأحظى عند الزوجفأ

  . أكثر ملاء الوجه ودمه وأحسن يف مجاعه:أي: َّالشيخ
  . إسامعيل: الذبيح إسحاق ابن حبيب كالعراقيني: روى العتبي

ُقلــــت  هــــي مــــسألة علميــــة دليلهــــا ظنــــي فقبلــــوه; ألهنــــا ليــــست مــــن العقائــــد فــــريد رد :ُ
ــــه ظنــــي يف أن األرضــــني » ســــبع أرضــــني«الــــصائغ عــــىل املــــازري متــــسكه بحــــديث  ســــبع بأ

  .واملسألة علمية
   

                                     
 والبيهقــي يف الــسنن ,)5271(اخلتــان رقــم  يف جــاء مــا , كتــاب األدب بــاب2/790: أخرجــه أبــو داود )1(

 أو االختتــــان عــــىل يكــــره لــــسلطانا , كتــــاب األرشبــــة واحلــــد فيهــــا, بــــاب8/324: الكــــربى واللفــــظ لــــه
  ).17340(رقم  اخلتان يف ورد وما ,به يأمران اململوك وسيد الصبي
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  ]كتاب األميان[ 

امن ه خمتلف فيه معناها رضوري ال يعرف واحلق  قيلاًاليمني عرف :األ    .نظري; أل
ـامن بـالطالق التعلـق منـه لرتمجتهـا: األكثر  ولـو مل , وإطالقاهتـا وغريهـا,)1(كتـاب األ

                                     
 تقدم له نظريه يف الـصالة واخلـالف املـشار إليـه يف التعـاليق هـل طهذا الذي أشار إليه : َّالرصاع قال )1(

مــــات ــــامن أو التزا ــــامن يف عــــرف الــــرشع واصــــطالح الَّالــــشيخ  فحقــــق ,هــــي أ فقهــــاء وإطالقــــاهتم أهنــــا أ
ــه إذا قيــل بــذلك فيلــزم القــول باالشــرتاك,واألصــل يف اإلطــالق احلقيقــة  وإذا تعــارض , وأورد عليــه أ
 وما ذكره هنا أشكل عىل مع ما قرره يف العدة وأجاب عـن إطالقـات ,املجاز واالشرتاك فاملجاز أوىل

َّدونــة امل ــبــأن ذلــك جمــازَ لعــل اجلــواب عنــه أن يقــال إنــام عــني  و,ه مقــدم عــىل االشــرتاك فتأمــل ذلــك; أل
ـامن الالزمـة ,احلقيقة الرشعية هنا لدليل خيص هذا املحـل  وهـو قولـه ولـو مل يكـن حقيقـة مـا لـزم يف األ

 التعاليق داخلـة حتـت ذلـك باتفـاق وبيـان املالزمـة أن املجـاز ال يلـزم اللفـظ ; ألنوالتايل باطلَّ نية دون
; إنـام لـزمَّ نيـة رد مـا أورد عـىل مـا بينـت بـه املالزمـة بـأن اللـزوم بغـريخ َّالـشي ثـم إن ,َّ نيةله حكمه من غري

  .ه راجح عىل احلقيقةأل
 ذلـك هـو القـصد مـن احلقيقـة العرفيـة وفيـه مـا ال خيفـى واهللا أعلـم وبـه ; ألن وهـذا مـردود:َّالشيخ قال 

  .التوفيق
ـــ حقـــق أن معنـــى اليمـــني نظـــري:ثـــم إنـــه ل خمتلـــف فيـــه غـــري رضوري ه أعنـــي اليمـــني خمتلـــف فيـــه وكـــ; أل

ه بيـــان الـــصغرى بـــام نقلـــه مـــن , ومـــا كـــان غـــري رضوري فهـــو نظـــري,فـــاليمني غـــري رضوري  وهـــي دعـــوا
ــــامن أم ال والكــــربى جليــــة قطعيــــة  وإذا صــــح ذلــــك صــــح احلــــد هلــــا ,اخلــــالف يف كــــون التعــــاليق مــــن األ

بإنــشاء ال يفتقــر لقبــول فحـدها بقولــه اليمــني قــسم أو التــزام منــدوب غــري مقـصود بــه القربــة أو مــا جيــب 
 أشــــار إىل أن اليمـــني يف الــــرشع تطلــــق عـــىل ثالثــــة أمــــور عــــىل )قــــسم( :معلـــق بــــأمر مقــــصود عدمـــه قولــــه

ه لفظ مشرتك كام تقول العني يف اللغة له ثالث مدلوالت عىل البدلية العـني البـارصة وعـني  البدلية وأ
ه قال   .وعىل التزام إلخ يطلق عىل القسم  اليمني:الذهب والعني املأكولة فكأ

  . وقد علمت ما فيه, كيف عرف حقائق معاين املشرتك يف حد واحد:)فإن قلت(
ُقلت(   .ه حد لفظي فبني به اللفظ املشرتك له أن يقول إن:)ُ
  . وهو ينايف الرتديد, كيف أدخل أو يف التحديد:)فإن قلت(
ُقلـــت( ا وكـــذا ويف اجلـــواب مـــا ال خيفـــى  أو هنـــا املـــراد هبـــا التقـــسيم كـــام تقـــول تـــصدق الكلمـــة عـــىل كـــذ:)ُ

ولعــل مــن هــذا يظهــر اجلــواب عــن كونــه مل يقــل اإليــامن لقــب كــام تقــدم يف الــذبائح والقــسم املــذكور هــو 
  .لوم وأصل اليمني موضوعة عليه لغة وقد عرفوه بام هو مع,املعروف عند أهل العربية

تكــون عامــة يف مــدلول موضــوع  ويف الــرشع مــن أن اللغــة , هــذا خمــالف ملــا علــم يف العــرف:)فــإن قيــل(
      وهنــــا اللغــــة خصــــصت والــــرشع عمــــم ,والعــــرف خيــــصص ذلــــك يف فــــرد مــــن ذلــــك كالدابــــة والــــصوم
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  .اللفظ اخلاص
َّدونــة  قــد رصح بــذلك بعــض املحققــني مــن رشاح امل:)قيــل( أو : (قولــهونبــه عــىل ذلــك وقــد يــأيت نظــريه بعــد َ

  .)التزام مندوب غري مقصود به القربة
 ومـا ذكـره هـو املعنـى الثـاين لليمـني فـالتزام منـدوب عـام ,صود به القربة مرفـوع صـفة لاللتـزام غري مق:قوله

ه إذا قـال هللا عـيل أن أصـيل ركعتـني ; أليدخل فيه النذر واليمني وغري مقصود به القربة خيرج به النذر
 إن قلــت :ل وإذا قــا, وكــذا إن شــفى اهللا مريــيض فعــيل صــالة ركعتــني فهــو كــذلك,هــذا قــصد بــه القربــة

النــذر هبــذه :  وإنــام قـصد االمتنــاع فهــو يمــني واألول نــذر فــأخرج,كـذا فعبــدي حــر مل يقــصد بــذلك قربــة
  .الزيادة

 وقـال يف بـاب النـذر التـزام طاعـة , يفهم من هنا أن حد النـذر التـزام منـدوب مقـصود بـه القربـة:)فإن قلت(
ا احلد أن يقول يف حد أحـد أقـسام اليمـني  وهو أخرص مما تضمنه رسمه هنا فاجلاري عىل هذ,بنية قربة

 وهـــو أخـــرص يف احلـــد هنـــا يف , وذلـــك حيـــصل معنـــى مـــا حـــد بـــه النـــذر يف بابـــه,التـــزام طاعـــة ال بنيـــة قربـــة
  .اليمني فألي يشء عدل عن ذلك

ُقلـــت(  اجلـــواب عنـــه ال يظهـــر إال بعـــد حتقيـــق حـــد النـــذر بعـــد إن شـــاء اهللا تعـــاىل فـــانظره هنـــاك ولعلـــه عـــرب :)ُ
أو مــا جيــب : (قولــهفجــاء بــه عــىل لفــظ احلــديث » مــن نــذر أن يطيــع اهللا«ة لوقوعهــا يف احلــديث بالطاعــ

ـه يف حمـل رفـع عطفـا عـىل األول املرفـوع )...بإنشاء ال يفتقر  إلخ ما من قوله ما جيب إنشاء يظهـر فيـه أ
ا ًطفــ الواجــب باإلنــشاء مــثال الطــالق املعلــق عــىل أمــر ويــصح أن يكــون يف موضــع خفــض ع; ألنقبلــه

 وتكـــون معـــاين , وهـــو املنـــدوب تقـــديره التـــزام مـــا جيـــب بإنـــشاء واألول هـــو الظـــاهر,إليـــه عـــىل املـــضاف
 وهو ما جيب بإنـشاء واإلنـشاء هـو مـا , وهذا هو املعنى الثالث من معاين اليمني الرشعية,اليمني ثالثة

ــت حــر وثــويب صــدقة فــأخرج الــصدقة ومــا شــاهبها  ــت طــالق وأ  ومــا ,مــن احلــديقــع بــه مدلولــه مثــل أ
   .يفتقر لقبول من املعطي وبقي الطالق والعتاق

مً جيـوز أن يكـون مرفوعـ)معلـق: (قوله  وجيـوز أن , املعلـق املـذكور يف اإلنـشاء واملنـدوب; ألنا صـفة اللتـزا
ـــت طـــالق إن ًيكـــون صـــفة إلنـــشاء فعـــىل هـــذا وصـــف اإلنـــشاء املقيـــد بكونـــه معلقـــ ا بـــأمر كـــام إذا قلـــت أ

ـــت  وقـــد فرقـــوا بـــني تعليـــق , حـــر إن رسقـــت فعلـــق الطـــالق عـــىل مـــا ذكـــر مـــن األمـــردخلـــت الـــدار أو أ
 ثــم وصـف األمــر املعلــق عليــه بــأن املقــصود منــه عدمــه ,اإلنـشاء وإنــشاء التعليــق واإلنــشاء هاهنــا معلــق

ــــت طــــالق إن دخلــــت األمــــر املعلــــق عليــــه  وهــــو كــــذلك ال يف احلنــــث وال يف الــــرب ففــــي الــــرب يف قولــــك أ
 ويف احلنـث يف قولـك إن مل تـدخل الـدار املعلـق عليـه عـدم دخـول ,صد عـدم دخوهلـادخول الـدار واملقـ

ـت حـر ,الدار واملقصد عدم ذلك العدم وهو دخوهلا  وإنام وصف األمر بام ذكر ليخرج عنـه إذا قـال أ
 األمــر لــيس ; ألنإن بــرئ ابنــي مــن مرضــه أو إن بــرئ ابنــي مــن مرضــه فعبــدي حــر فهــذا نــذر ال يمــني

 وأســـكنه دار : بـــل وجـــوده هـــذا معنـــى هـــذا الكـــالم مـــن حـــد هـــذا اإلمـــام شـــيخ اإلســـالماملقــصود عدمـــه
 وأن املعلــق عليــه مقــصود العــدم يف , يف قولــه بــأمر مقــصود عدمــه:َّالــشيخ ومــا قــررت بــه كــالم ,الــسالم

ـــت طـــالق هـــو ظـــاهر  وقـــد وقـــع للـــشيخ ابـــن عبـــد الـــسالم يف ,الـــرب ويف احلنـــث يف قولنـــا إن مل تـــدخيل فأ
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ــامن بــالطالق مــا يــوهم خــالف مــا قررتــه وأن املعلــق عليــه يف احلنــث تأويــل كــال م ابــن احلاجــب يف األ
وإن كـان نفيـا عـىل دعـوى حتققـه كفعـل لـه ( :ه قـال يف كـالم ابـن احلاجـب, فإنـتأكيد دخـول طلـب الـدار

ابـــن عبـــد َّالـــشيخ  ثـــم نـــشري إىل كـــالم , ولنـــذكر معنـــى مـــا يميـــز هـــذه اجلملـــة باختـــصار, إلـــخ)غـــري حمـــرم
 وإن كـــان أي وإن كـــان الطـــالق املعلـــق عـــىل نفـــي يمكـــن دعـــوى حتقيقـــه غـــري حمـــرم منـــع ,الـــسالم قولـــه

الزوج من زوجه حتى يقع ما حلف عليه وقـسم الطـالق املعلـق أوال عـىل أقـسام األول األمـر املحقـق 
حـو إن  وهـو ينقـسم إىل قـسمني مثبتـا ن,الثاين الغالب وقوعـه الثالـث املحتمـل ممـا يمكـن االطـالع عليـه

ت طالق فهذا ينتظر حتى جييء زيد   .جاء زيد فأ
وهـي اجلملـة التـي أرشنـا إليهـا مـن كالمـه قـال  , وإن كـان نفيـا: ال خـالف فيـه, ثـم قـال:قال ابن عبـد الـسالم

 مــــا معنــــاه لــــيس مــــراد املؤلــــف بــــالنفي هنــــا كــــون الــــرشط الــــذي علــــق احلــــالف عليــــه الطــــالق :شــــارحه
ــه مـــا عــرب احلــالف بــالنفي بـــصيغته يف الفعــل الــذي قـــصد إىل  وإنـــام مــ,مطلــوب االنتفــاء للحــالف راده أ

ـت طـالق  حتصيله وعلق الطالق عىل نفي ذلك الفعل ليلزم نفسه الفعل املطلوب فمن قـال لزوجتـه أ
 ,إن مل أدخــل الــدار فمــراده تأكيـــد طلــب دخــول الـــدار ال تأكيــد انتفــاء دخــول الـــدار ســبب ذلــك ظـــاهر

 فإذا علق ذلـك عـىل انتفـاء أمـر مـا كـان ذلـك ,بإخراج امرأته من عصمتهوهو ما علم من شح اإلنسان 
  . خشية أن ال يفعله فيلزمه الطالقداال عىل طلب ذلك الفعل الذي علق الطالق عىل انتفائه

  . كيف يوهم هذا خالف ما قررته:)فإن قلت(
ُقلـــت( ـــه ملـــا تـــأول النفـــي بـــام ذكـــر:)ُ ـــ أل  وهـــو ,ه معلـــق الطـــالق عليـــهه قـــسيم للثبـــوت قبلـــه والثبـــوت قبلـــ; أل

صورة الرب واحلنث عنده علق فيه الطالق عىل النفي أوهم ذلك أن املعلق عليه لـيس املطلـوب عدمـه 
 وأن املعلـق عليـه يف ,بـل يؤكـدهَّالـشيخ  وهذا يف احلقيقة ال خيالف مـا قررنـاه يف كـالم ,مطلقا كام قررتم

يف احلنــث لكــن صــورة احلنــث الــرشط فيهــا عــرب فيــه  وال ,الــرشط يف اليمــني مطلــوب االنتفــاء ال يف الــرب
 وهــذا يف املعنــى يرجــع إىل معنــى مــا ,بــصيغة النفــي يف الفعــل والــرب عــرب فيــه يف الــرشط بــصيغة الثبــوت

ابن عبد السالم لتكـون صـورة النفـي َّالشيخ  وإنام تأول ,يف قوله معلق بأمر مطلوب عدمهَّالشيخ قاله 
ن الــــصورة األوىل يف الثبــــوت مــــن الــــرب واملقــــصد يف املثــــالني عــــدم عنــــده مــــن قبيــــل صــــورة احلنــــث كــــام أ

املعلق قررناه وإذا كان كذلك كانت صورة احلنث املطلوب فيهـا تأكيـد ثبـوت دخـول الـدار وذلـك ال 
 وهـو نفــي الــدخول مقـصود عدمــه بــل ذلـك يــستلزم تأكيــد طلـب دخــول الــدار ولــذا ,ينـايف املعلــق عليــه

  .وجة يف هذه الصورة بينه وبني الزأحال الفقهاء
 وأن كـل يمـني معلـق تعليـق وال , هنـا أن التعليـق أعـم مـن يمـني معلـق:َّالـشيخ يؤخذ مـن كـالم :)فإن قلت(

ــعكــس ــت فــإذا قــال; أل ــت طــالق وقــصد جميئـــه ال :ه رشط يف اليمــني املــذكورة مـــا رأ  إذا جــاء زيـــد فأ
  .جميئه يف التعليق فهذا ليس بيمنيعدم 

ُقلـــت( ـــًن يظهـــر لنـــا وأن ذلـــك يـــسمى طالقـــ هـــذا الـــذي كـــا:)ُ ـــًا مـــؤجالا معينً  وربـــام يقـــوم ذلـــك مـــن ,ا ال يمينً
ـــه قــال قــال ابـــن َّالــشيخ  وقــد نقــل عـــن :االســتقراء مــن مــسائل فقهيـــة تــدل عــىل مــا حققـــه ابــن أيب زيــد أ

 إذا جـــاء زيـــد فزوجـــه طـــالق إن قـــصد جعـــل قدومـــه أجـــال كقولـــه إذا :إذا قـــال رجـــل :عـــن أبيـــهَســـحنون 
= 
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ه ال يقدم البلد فقدم ميتا فـال حنـث عليـه فتأمـل كيـف صـري صدر احلاج  طلقت عليه اآلن وإن قصد أ
ـــاألول طالقـــا مـــؤجال فعجـــل عليـــه ذلـــك والثـــاين يمينـــا فلـــم يعجـــل عليـــه ه ال يـــشبه الـــزمن املحقـــق ; أل

  .املعلق عليه
ــه قــال ال ينجــز َّالــشيخ  هــذه الــصورة قــد نقلــت اآلن عــن :)فــإن قلــت( فيهــا الطــالق بــل ابــن عبــد الــسالم أ

  .حتى جييء زيد أم ال وال خالف فيهينتظر 
ُقلت(   .َ يف كالم سحنون فال شك كام قررنا يعني بذلك إذا قصد الشق الثاين:)ُ
  .سم األول وهو ليس بغالب وال حمقق الطالق يف الق:َسحنون وكيف يعجل فيه :)فإن قلت(
ُقلت( َّدونـة ة قدومـه فتأملـه وعـىل ذلـك يقـرر قـول امل ملا قصد تنظريه بقدوم احلاج دل عىل خصوص غلبـ:)ُ َ

 قــصد املعلــق إنــام هــو ثبــوت الفعــل املعلــق عليــه ; ألنيف مــسائل املحقــق أو الغالــب يف تنجيــز الطــالق
حتى صار كاملؤجل يف الطالق الذي شـبهوه بنكـاح املتعـة ومـا وقـع فيهـا مـن إطـالق اليمـني عـىل ذلـك 

املقـري يف قواعــده َّالـشيخ  وقــد ذكـر ,م عليـه كالمـه وأعتقـدهال بـد فيـه مـن مــساحمة هـذا الـذي كنـت أفهــ
ــامن حقيقــةًمطلقــَّالكيــة أن التعليــق عنــد امل ــامن بــرشط االمتنــاع ومــا ذكــره َّشافعية  وذكــر عــن الــ,ا أ أهنــا أ

ْبـن رشـد  وهو أقعد بمـذهب مالـك وبأمهـات مذهبـه عـىل أن ا:هناَّالشيخ هو الذي ذكره َّشافعية عن ال ُ
امن بوجــه وهــو مــن أصــول املــذهب ووقفــت عــىليقــول إهنــا ل   كــالم املقــري حــني اإلقــراء هلــذايــست بــأ

  .الفصل
 وأن التعليــق أعــم مــن يمــني التعليــق فيقــال كيــف صــح لــه إن قــال يف :َّالــشيخ إذا حققنــا مــا قــال :)فــإن قلــت(

ـامن وهـذه عنـده نتيجـة والـصغرى عنـده التعليـق أطلـق  امن التعليـق مـن األ عليـه يمـني طالعة كتاب األ
  .يف كالمها

ه , وما أطلق عليه يمني فهو يمني والنتيجة كام ذكرنا وظاهر أهنا كلية موجبة:ويف كالم الفقهاء  وهـي دعـوا
ه التــي اســتدل ,فكيــف يثمــر حــده موجبــة جزئيــة  وهــي بعــض التعليــق يمــني ال كلــه وحاصــله أن دعــوا

  .ما خصص به احلد اقتىض أهنا جزئيةعليها كلية و
ُقلت( ه واهللا  وهو التعليـق املعلـق عـىل مـا قـصد عدمـه ويثمـر كالمـه عليـ,نا أن نقول بأن الدعوى جزئية ل:)ُ

  .سبحانه أعلم وبه التوفيق
 وبـأي قيـد , كـذا فللـه عـيل إلـخ صـحيح ومـا معنـى قولـه فيخـرج إن فعلـت: مـا قـررت بـه كالمـه:)فإن قلت(

  .خيرج
ُقلت( ه أخرج:)ُ ; ألن الطـالق اين التزام مندوب غري مقصود به القربـةذلك بقوله يف القسم الث  يظهر منه أ

  .ال قربة فيه
 ومل , إذا صــح ذلــك يف الطــالق فكيــف يــصح يف العتــق والعتــق قربــة فكيــف خيــرج وقــد التزمــه:)فــإن قلــت(

بــن  وكيــف صــح فيــه عــن ا,يقــصد فيــه التــزام القربــة فهــو يمــني فكيــف صــح إخراجــه والقــصد دخولــه
ه نذر ال جيب الوفا ْرشد أ   .ء بهُ

ُقلــت( ْبــن رشــد ويف النــذر ويمكــن فهمــه ممــا وقــع يف املقــدمات ال, هــذا تقــدم لنــا إشــكاله مــرارا هنــا:)ُ ــ:ُ ه  أل
= 
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ــامن الالزمــة دون يلــزم جمــاز دوهنــا ورده بلزومــه دوهنــا إذ ال  َّ نيــةيكــن حقيقــة مــا لــزم يف األ
ه املعنى من احلقيقة العرفية,  عىل احلقيقةاًإذا كان راجح   .يرد بأ

ْبن رشدا   .رضوري جماز وكل خمتلف فيه غري: وابن بشري وغريمها ُ
فــاليمني قــسم أو التــزام منــدوب غــري مقــصود بــه القربــة أو مــا جيــب بإنــشاء ال يفتقــر 

إن فعلــت كــذا فللــه عــيل طــالق فالنــة أو   فيخــرج نحــو,هلقبــول معلــق بــأمر مقــصود عدمــ
  .عتق عبدي فالن

ْبن رشدا ه غري: ُ   .قربة ال يلزم الطالق; أل
ُقلت ه :ُ ّالعتبي  و;لكتاب حممد َّالشيخ عزا ِ ْ   .لسامع عيسى ابن القاسمُ

ْبن رشدا ـه نـذر وال وفـاء بـه إال بنيـة اويلزم العتـق وال جيـرب عليـه وإن كـان معينًـ: ُ ; أل
  .ما أكره عليه غري منوي لهو

اليمني ربط العقد باالمتناع والرتك أو باإلقدام عـىل فعـل بمعنـى معظـم : ابن العريب
  .بتكرار الرتك وخروج الغموس واللغو والتعليق  ويرداًحقيقة أو اعتقاد

ئيــــل÷وســــمع القرينــــان كــــان عيــــسى  كــــان موســــى ينهــــاكم أن :  يقــــول لبنــــي إرسا
تم ص ا أهناكم أن حتلفوا باهللا صادقني أو كاذبنيحتلفوا باهللا إال وأ   .ادقون وأ

ْبــن رشــدا ــه صــدر منــه : ُ  وأمــره اهللا بــه وال اً كثــريغقــول عيــسى خــالف رشعنــا; أل
ــــه تعظــــيم هللا تعــــاىل وحيتمــــل أن يكــــون كراهتــــه عيــــسى عليــــه الــــصالة  وجــــه لكراهتــــه; أل

 =                                     
وقــع لــه أن هــذه الــصورة إنــام عينــت للنــذر لقرينــة صــورة النــذر يف قولنــا هللا عــيل عتــق عبــدي فأخرجهــا 

ــذلــك عــن اليمــني وكانــت نــذر األجــري فيــه هنــا فيــه مل يقــصد هبــا القربــة َّلنيــة ه ال وفــاء لــه إال بنيــة وا; أل
ْبـن رشـد  هنـا فـيام نقـل عـن ا:َّالـشيخوهبذا جياب عن إشكال قول  ـ:يف قولـهُ ه نـذر وال وفـاء لـه فيقـال  أل

صـورة النـذر فيـه عينـت النذريـة وأخرجتـه عـن ه نـذر وهـو قابـل لليمـني فـاجلواب أن ; ألكيف يقول
ولني يف الناقــة فاحلاصـل أن اليمـني تــصدق رشعـا عــىل اليمـني ويـأيت الكــالم يف النـذر بـام يناســب القـ

القــسم يف مثــل واهللا ال أكلــت وتــصدق يف قولنــا إن دخلــت الــدار فعبــدي حــر وتــصدق يف قولنــا إن 
دخلت الدار فامرأيت طالق وال تـصدق يف إن فعلـت كـذا فللـه عـيل طـالق زوجتـي وال يف قولنـا إن 

 وعــيل عتــق عبــدي التــزام نــذر يف عتــق ال  بقربــة الطــالق لــيس; ألنفعلــت كــذا فللــه عــيل عتــق عبــدي
  .التزام قربة ليس فيها نذر فلذا كان نذرا ال يمينا واهللا سبحانه أعلم



 

 

376

376

  .حلف كذب أو تقصري يف الكفارة والسالم خوف الكثرة فيؤول إىل
مأثمـــة ومندمـــة, ومـــا يكـــاد مـــن   اليمـــني:أقـــول كقـــول عمـــر: عـــن ابـــن حبيـــب َّلـــشيخا

  .حلف يسلم من احلنث
  ]باب فيما تصح فيه اليمني شرعا اتفاقا[

 وفيه بصفته احلقيقية كعلمه وقدرته وعزته ,)1(واحللف بام دل عىل ذاته العلية جائز
تـــــه وســـــمعه وبـــــرصه وعظمتـــــه وكربيائـــــه وإرادتـــــه ولطفـــــه وغـــــضبه ورضـــــاه ورمح وجاللـــــه

  .وحياته ووجوده وكالمه وعهده وميثاقه وذمته وكفالته طريقان األكثر كاألول
  .جوازه اختلف يف جوازه بصفاته كعزته وقدرته فاملشهور: اللخمي

  .»أمانة اهللا«, وأكرهه بـ»لعمر اهللا«وروى حممد وابن حبيب ال يعجبني بـ
ُقلت ْبـن رشـدأيت المـنهام يـرد بـام يـ  جعلـه اخلـالف يف قدرتـه:ُ يف لعمـر اهللا وباشـرتاك  ُ
  .أمانة اهللا

ُاملاجشونابن حبيب عن ابن    .أمانة اهللا يمني: ِ
 وإن أراد صــفة ,إن أراد التــي بــني خلقــه فغــري يمــني: وعبــد احلــق عــن أشــهب َّالــشيخ

  .ذاته فيمني وكذا العزة وبمخلوق
  . يمنع: اللخمي

ْبن رشدا   . يكره:ُ
في هللاأكرهه بغري اهللا أو : وفيها   .برغم أ
فـــي هللا, وقـــول الـــصائم والـــذي خامتـــه : روى ابـــن حبيـــب أكـــره قولـــه: َّالـــشيخ رغـــم أ
   .عىل فمي

في :  وقالاًملا بلغ عمر بن عبد العزيز موت احلجاج خر ساجد: ابن حبيب رغم أ
  . فال بأس بالتأيس به يف مثل هذا,هللا احلمد هللا الذي قطع مدة احلجاج

                                     
أخــرج بــه مــا دل عــىل الفعــل أو الــصفة أو احلــادث واحللــف بالــصفة القديمــة فيــه خــالف : َّالرصــاع قــال )1(

  . وأما احلادث فال جيوز احللف به,واملشهور اجلواز
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  ] باتفاقباب فيما يوجب الكفارة[
, إال فعـصيان ووبام عبد كالالت والعزى, أو نسب له فعل كاألزالم إن عظم فكفـر

  . يوجب حنثه الكفارة برشط يأيت)1(األول عىل مستقبل ممكن من عاقل بالغ مسلمو
ال كفارة يف املصحف : رواية عيل, وكذلك: األكثرويف كون الثاين كذلك طريقان; 

  .ة املحدث من جسم وصوتوالقرآن منكرة, وأولت عىل إراد
ْبن رشدا   .إن نوى املحدث أو القديم فواضح وإال فالقوالن: ُ

 الوقــــف للمــــشهور :ثالثهــــا ,يف إجيابــــه بالــــصفة الكفــــارة كــــالعزة والقــــدرة: اللخمــــي
م اهللا أخاف كونه يمينً   .اورواية عيل وابن القاسم لقوله يف لعمر اهللا وأ

ُقلت قـوا عـىل أن احللـف بـصفة مـن صـفاته تعـاىل ابـن حـارث اتف  يرد بام مـر, وبقـول:ُ
  .يمني جيب هبا الكفارة

ـم اهللا يمـني وصـوبه: ابن حبيب ْبـن رشـدا أ قـال يف الكفـارة يف , وفيـه ويف كـل لغاتـه ُ
َأصــبغلعمــر اهللا نظــر; ألن العمــر عــىل اهللا حمــال ووجــه قــول  ْ  بالكفــارة بحمــل العمــر عــىل َ

  . بقاء ثبويت أو عدمييف أن ال البقاء, ووقف ابن القاسم باخلالف
                                     

لغمــوس وال كفــارة فيــه  املــايض قــد يكــون فيــه ا; ألنأخــرج بــه املــايض) مــستقبل: (قولــه: َّالرصــاع  قــال)1(
  .واللغو كذلك

  .بن احلاجب وغريه ذلك يف املستقبل كيف صح ذلك وقد ذكر ا:)فإن قلت(
ُقلت( ـه خـالف املـذهب وأن املـذهب ال لغـو وال غمـوس يف املـستقبل ورد َّالشيخ  اعرتضه :)ُ بعد وزعـم أ

 يف رده شـأن العلـم احلـادث تعلقـه بـام وقـع :يف جتويزه ذلك يف اللغو قياسا عىل املـايض قـالَّالشيخ ىل ع
ــال بمــستقبل ه غيــب فــال يلــزم مــن تــرك الكفــارة يف حلفــه عــىل مــا وقــع تركهــا يف حلفــه عــىل مــا يقــع ; أل

ة الثاين وهو جيل   .لعذر األول وجرأ
 واهللا ال تطلـــع الـــشمس غـــدا فهـــذا ال كفـــارة فيـــه وهـــو  أخـــرج بـــه غـــري املمكـــن مثـــل قولـــه)ممكـــن: (قولـــه

  .غموس وقد ذكره بعد عن أيب إسحاق
  . أخرج به من ال عقل له وكذلك أخرج الصبي والكافر)عاقل: (قوله
ــضا هــذا رشط يف الكفــارة )حنــث طوعــا: (قولــه عيــة يظهــر أهنــا يف ًأ  وقــد ذكــر الــرشط بعــد ذلــك والطوا

 واســـتثنى فـــال كفـــارة ال إذا قلنـــا االســـتثناء حــــل عليـــه إذا حلــــفاليمـــني ويف احلنـــث وتأمـــل هـــل يـــرد 
  .لليمني أو رفع للكفارة فلو زاد غري مستثنى بمشيئة اهللا لصح
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َأصبغوفيها البن القاسم ك: قال ْ َ.  
  :يف جمردها روايتا الطالق هبا ويف لزوم عكسهو, ويلزم باللفظ والنية

  .قوالن ال كفارة فيه اًوكونه لغو
  .هلا مع املشهور وإسامعيل مع األهبري واللخمي

, , وبــىل واهللا قــول الرجــل ال واهللاللغــو: رد بعــض البغــداديني قــول عائــشة: َّالــشيخ
  .ألهنا ال تعني تعمد الكذب بل الظن: لقول مالك

  ]باب يف لغو اليمني والغموس[
  .إنام اللغو احللف باهللا عىل ما يوقنه فيتبني خالفه ال يشء فيه: وفيها

  .أو عىل غري تعيني أعظم من أن يكفروالغموس احللف عىل تعمد الكذب 
ُقلت  وقالـه ,اً وجعلـه البـاجي لغـو,َّالشيخه عن  فيدخل الظن, وقاله الصقيل, ونقل:ُ

  .احللف عىل عمد الكذب من الكبائر: وله عن ابن حبيب يف رسالته َّالشيخ
             فــــــال يشء عليــــــه, اًوكــــــذا احللــــــف عــــــىل شــــــك أو ظــــــن, فــــــإن صــــــادف صــــــدق: حممــــــد
  .وقد خاطر

            ظنـــــه احللـــــف عـــــىل مـــــا ي: قولـــــه عـــــىل ظـــــن يريـــــد وال يوقنـــــه, وقولـــــه يف اللغـــــو: َّالـــــشيخ
  .يريد ويوقنه
ـه كـام , أمساًمن قال واهللا ما لقيت فالن: وفيها  وهو ال يـدري ألقيـه أم ال ثـم علـم أ

  .حلف بر, وإن كان بخالفه أثم كمتعمد كذب
ـــ بــيريــد : عيــاض ُّربَي  وإن كــان دون إثــم , وافــق الــرب, ال نفــي إثــم احللــف عــىل الــشك;َ

  . وال يصح فهم بعضهم سقوطه,املتعمد
تـه اًإن مل متطـر الـسامء غـد: والواضحة مـن قـال َّالعتبيةوقول بعضهم هو كقول   فامرأ

ال يصح; ألن هذا تعليق عىل أمر ثبـت  ;عليه حتى أمطرت ال يشء عليه طالق فلم تطلق
َّدونةنقيضه وأثم احلالف بجرأته وهي ثابتة ومذهب امل لزوم الطالق بأول قوله كطالق  َ

  .اهلزل
ُقلــت ــه بــر, ,ف مــا مــر ملحمــد هــذا خــال:ُ  ووفــاق لقــول اللخمــي قــول ابــن القاســم أ
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ه أثم, وجيوز كون إثمه أخف من العامد   . فإن بقي عىل شكه فهو آثم,والصواب أ
ًروى ابن حبيب اإللغاز يف اليمـني ملكـر أو قطـع حـق يـصريها غموسـ: َّالشيخ , ومـا اٍ

  .كان لعذر أو خوف سخط أخيك, فال بأس به
لــف بــاهللا مــا لــه مــال ولــه ديــن عــرض أو غــريه أو شــوار أو خــادم قيــل مــن ح: وفيهــا

كقــول مالــك فــيمن حلــف بطــالق مــا يملــك  َّ نيــة مــا مل يكــن لــهاًمل أســمعه وأراه حانثــ: قــال
 وإال حنـث وإن ,نيتـه ثوبان مرهونان إن كانـا كفـاف دينـه مل حينـث إن كانـت تلـك  ولهاًثوب

  .مل يكن فيهام فضل
ُقلــت مــشكل والــصواب أهنــا لغــو بخــالف مــسألة مالــك; ألهنــا  جــواب ابــن القاســم :ُ

ته للتونيس هكذا   .بطالق ثم رأ
رويــت ونــوي مــا أقــدر إال عــىل ثــويب هــذين ورويــت مــا أقــدر عــىل غريمهــا, : عيــاض

 إن كانــا فــيهام فــضل لعيــاض عــن :ثالثهــا ,ورويــت مــا أقــدر علــيهام, ولــو مل ينــو ففــي حنثــه
ىل رعــي القــصد مــع نقــل ابــن بــشري, وروايــة ابــن روايــة اجلمهــور فيهــا, وختــريج اللخمــي عــ

  .املرابط مع الدباغ
  .كحنثه بامل عليه دين يستغرقه: وصوب التونيس األول قال

ـه مل :  وقول حييـى بـن عمـرولو نوى وفيهام فضل ففي حنثه روايتها فقيـده الـصقيل بأ
  . وال فضل فنصها واألكثر ال حنث,يستحلفه غريم ولو نوى

  . إن قدر عىل بيعهام وتعجيل الدين فهو ذو مال فيحنثقد يقال: التونيس
                 , واملعـــــــروف ال لغـــــــو وال غمـــــــوس يف مـــــــستقبل, وتعليـــــــق اًوأظـــــــن يف ذلـــــــك خالفـــــــ

وقبولـــــه ابـــــن عبـــــد الـــــسالم وقولـــــه يتـــــأتى يف املـــــستقبل  ابـــــن احلاجـــــب اللغـــــو بـــــه ال أعرفـــــه
  .كاملايض واحلال

ُشيوخوأكثــر كــالم الــ د بــأن شــأن العلــم احلــادث تعلقــه بــام وقــع ال  يــر,حــرصها فــيهام ُ
ـــه غيـــب فـــال يلـــزم مـــن تـــرك الكفـــارة يف حلفـــه عـــىل مـــا وقـــع تركهـــا يف حلفـــه  باملـــستقبل; أل

  . عىل ما مل يقع لعذر األول وجرأة الثايناًجزم
ه غموساً كواهللا ال تطلع الشمس غد;األشبه يف مستقبل ممتنع: التونيس   . أ
ُقلت   .تعمد الكذب هو ظاهر قوهلا عىل :ُ
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          عــــىل الكفــــارة وعــــدم الوفــــاء بيمينــــه اً بعــــض أهلــــه جممعــــاًمــــن حلــــف مهــــدد: الــــصقيل
  .مل يأثم

ُقلت   . ظاهره لو كان غري مهدد أثم وال لغو وال غموس يف غري موجب الكفارة:ُ
ْبن رشدا   .اًاتفاق: ُ

 قـول وعممه ابن بشري يف كل يمـني ال يقـىض بموجـب حنثهـا لعـدم البينـة عليهـا عـىل
  .َّ نيةاختلف قول مالك يف الطالق بغري: إسامعيل, ومثله قول اللخمي
ْبــن رشــدويف اختــصار املبــسوطة ال  مــن حلــف بطــالق لقــد دفــع ثمــن ســلعة لبائعهــا :ُ
ه إنام دفعه ألخيه فقال   .ما كنت ظننت أين دفعته إال للبائع فقال مالك حنث: فبان أ

ُاملاجـــشونوابـــن  ـــه دفعـــه إليـــه يف مـــا يـــرىال يشء عليـــه إنـــام أصـــل: ِ ـــه مل , يمينـــه أ        وأ
  .حيبسه عنه
ُقلت احلالف عـىل أمـر يظنـه فيتبـني غـريه يقتـيض اخلـالف :  ذكره هذا يف ترمجة نصها:ُ

  .يف لغو الطالق وليس كذلك بل يف محل لفظ عىل ظاهره أو التخصيص بالبساط
ّالعتبــــي  ِ ْ فــــاكتبوا يل بدلــــه مــــن قــــال لــــشهود ذكــــر حــــق لــــه قــــد ضــــاع يل : َســــحنونعــــن ُ

 وال هــو يف بيتــه ثــم وجــده يف بيتــه ال ,وحلــف بــالطالق مــا يعلمــه يف موضــع مــن املواضــع
ه أراد علمه   .حينث; أل

ْبن رشدا   . وهو املشهور,محله عىل البساط دون اللفظ: ُ
  ]باب صيغة اليمني[

  . كأقسم باهللا, وأشهد باهللا يمني)1(ما رصح فيه بأداة القسم واملقسم به :الصيغة
  .اًاتفاق: الباجي
  .أهنا غري يمني َسحنون ونقل ,قوالن البن القاسم: اللخمي

ىل عـــ: ختـــرجيهام اللخمـــي, و والبـــن شـــعبان,هلـــاقـــوالن  بـــاهللا اًويف أشـــهد وأقـــسم ناويـــ
                                     

كــام إذا قــال أشــهد بــاهللا وأقــسم بــاهللا وذكــر البــاجي يف ذلــك االتفــاق وانظــر مــا فرعــه مــن : َّالرصــاع قــال )1(
با   .مسائل اخلالف ولو قال صيغة القسم لكان صوا
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ومثلـــه أعـــزم عــىل فعـــل نفـــسه وعزمــت بـــاهللا ولـــو عـــىل , اليمــني بالقلـــب يـــرد بــبعض اللفـــظ
  .غريه يمني

  :سم غري منوي معه مقسم بهواملعروف لغو أحلف أو أق
  .ونقل ابن بشري الكفارة فيه ال أعرفه

  .ويرد زعم ابن عبد السالم انفراد ابن احلاجب بنقله
  .قوله علم اهللا إن فعلت كذا إن أراد علم اهللا فيمني وإال فال يشء: َسحنون
 اً وإن كان خـرب,إن نوى حرف القسم ونصت بحذفه كاهللا ألفعلن فيمني: التونيس

  . إال أن ينوي اليمنيفال,
  .من قال اهللا يعلم أين ال أفعل كذا ففعله لو كفر: أشهب

ْبن رشدا   .الحتامل إرادة اخلرب أو القسم: ُ
  .ال ها اهللا يمني بخالف اهللا عيل راع أو كفيل: َعبد احلكماللخمي عن ابن 

  .َّالشيخلنقل اللخمي و قوالن اويف كون معاذ اهللا أو حاشا هللا يمينً
   .والبن حارث عن رواية الدمياطي هلاقوالن هد اهللا يمني, ويف وعده وعيل ع

 قـــــوال ابـــــن حبيـــــب وابـــــن شـــــعبان, ويف أبـــــايع اهللا قـــــوال ابـــــن حبيـــــب ويف أعاهـــــد اهللا
  .أعاهد اهللا واللخمي مع خترجيه عىل قول ابن شعبان يف

  .ويف عاهدت اهللا أو بايعت اهللا الكفارة: عن ابن حبيب َّالشيخ
: يف احللــــف بالعهــــد عتــــق أو ثــــالث كفــــارات, فلــــو قــــال:  البــــن كنانــــةويف املبــــسوطة

 ال أخــيس بــه ففــي حلــه بالكفــارة ولزومــه كعهــده املعاقــدة روايــة أشــهب اًأعاهــد اهللا عهــد
ْبن رشدونقل ا ْبـن رشـدعن الدمياطي عن ابن القاسم وقـال ا ُ وروى مـن أعطـى : وحممـد ُ

  .عهد اهللا لزمه وال كفارة له
  .ن أن تكفرأعظم م: ابن حبيب

  .وكذلك عهد اهللا وعيل عهد اهللا يكفر
  .بلفظ مباين للفظها كالطالق بذلك نظرويف لزوم اليمني باهللا مرادة 

ْبـــن رشــدوأخــذه ا :  قـــال,ٍ بـــه اإليــالء مـــول: يريــد;اًال مرحبـــ: مـــن نقلــه عنهـــا مـــن قــال ُ
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ر كـــاليمني  بـــك إذ ال يعـــرب عـــن اســـم اهللا بغـــري اســـمه واألظهـــاً معنـــاه واهللا ال مرحبـــ:وقيـــل
  .َّلنيةبا

والتـزام , ويف النذر املـبهم كعـيل نـذر ولـو قيـد فـال كفـارة لـه إال الوفـاء بـه كفـارة يمـني
قبيحــة أو حتــريم غــري الزوجــة أو دعــاء بمــؤمل; كهــو هيــودي أو ســارق إن  ملــة كفــر أو صــفة

  .ٌفعل كذا وكذا عليه حرام أو عليه غضب اهللا ساقط وليستغفر اهللا تعاىل
 وإال ففــي أخــذه أحــد عــىل أحــد إن أخــرج الطــالق والعتــق كفــارة يمــني,ويف أشــد مــا 

 ,كوهنـــا كـــذلك أو لـــزوم عتـــق رقيقـــه وطـــالق نـــسائه واملـــيش لبيـــت اهللا وصـــدقة ثلـــث مالـــه
ْبـــن وهـــب ال وعـــرش كفـــارات:ثالثهـــا وابـــن القاســـم وروايـــة املبـــسوط, ونقـــل البـــاجي عـــن  َ

قــال ابــن عبــد , ووكفــارة يمــنيعيــسى يف األول ثــالث كفــارات وفــرسها بالــصدقة واملــيش 
  .السالم محل غريه الكفارات عىل ظاهرها

ُقلت  هذا وهم منهام, وال أعلـم مـن ذكـره غـري البـاجي; ألن نـص روايـة عيـسى مـن :ُ
وعزل عـن ذلـك −قال عيل عهد اهللا وغليظ ميثاقه وكفالته وأشد ما أخذه أحد عىل أحد 

 كفـارة, وغلـيظ ميثاقـه كفـارة, وأشـد  فعليه ثالث كفارات; يف عهـد اهللا−الطالق والعتق
  .ما أخذه أحد عىل أحد كفارة

ْبــن رشــدا  ولــو أقــسم هبــا كانــت واحــدة لرجوعهــا ,عــدد هبــا الكفــارة لقــصده النــذر: ُ
لــــصفة واحــــدة هــــي الكــــالم إال عــــىل مــــا لــــه يف القــــرآن والكتــــاب واملــــصحف, ومل يوجــــب 

كفــارة ثالثــة وجعــل حممــد لكفالتــه كفــارة; ألهنــا خمفوضــة ولــو كانــت مرفوعــة لوجــب هلــا 
مـا ذكـر مـن  َّ نيـةويف أشد ما أخذ أحد عىل أحد; إن مل يكن لـه: الكفارة الثالثة لكفالته قال

ّالعتبــــي طــــالق وغــــريه فجعلــــه الــــصقيل خــــالف نقــــل  ِ ْ ونقــــل ابــــن بــــشري فيهــــا تعلقهــــا بــــسائر ُ
امن كيمني البيعة   .األ

امن الالزمة اضطراب   :ويف األ
ــض: يب عمــرابــن هــشام عــن األهبــري وأ  كفــارة اًال يشء فيهــا إال االســتغفار; وعنــه أ

  .يمني
خرجه أبـو عمـر البـن القاسـم مـا يف معنـاه ومـن قولـه يف أشـد مـا أخـذ : ابن املناصف

كــل يمــني وإن « بــام روي عــن عائــشة ًأحــد عــىل أحــد ونقلــه البــاجي عــن اجلرجــاين مــستدال
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  .»عظمت كفارهتا كفارة يمني
  . هلا ال توافق عليهاًح خلص أو كان مذهبهذا ال يصح ولو ص: الباجي

  .ثالث كفارات: ابن العريب عن الطرطويش
  .طلقة بائنة: ابن هشام عن أيب عمر اإلشبييل

تهــا يف بيعــة أهــل املدينــة ليزيــد بــن معاويــة ويف عهــود اخللفــاء بعــده,: البــاجي وال  رأ
امن الزمة جيب هبااًنص فيها خملص  , طالق نسائه وعتق رقيقـه ملتقدم وأمجع العلامء أهنا أ

ــه أعــم اًفــإن مل يكونــوا لــه فعتــق رقبــة واملــيش لبيــت اهللا حاجــ  وصــوم شــهرين متتــابعني; أل
  .الصوم وصدقة ثلث ماله

دلــسيني, وعــن عبــد احلــق عــن ابــن عبــد الــرمحن َّالــشيخاملتيطــي عــن  : وكثــري مــن األ
عبيــده وكفــارة يمــني;  واملــيش ملكــة وصــدقة ثلــث مالــه وعتــق اًجيــب هبــا طــالق نــسائه ثالثــ

ِّطــرفُســهل عــن أيب امل وقالــه ابــن مــن حنــث ومل يــدر هــل حلــف :  بقــول مالــك فيهــااًحمتجــ َ
  .بصدقة أو طالق أو عتق أو ميش لزمه اجلميع

عبـــد احلـــق ونقـــل عـــن أيب عمـــران واملتيطـــي عنـــه وعـــن القابـــيس وابـــن عبـــد  واختـــاره
دلسيني   . أن الطالق واحدة رجعية:الرمحن وبعض األ

  . ويستحب له أن يلزم نفسه ما زاد: عبد احلق عن أيب عمرانزاد
  .قال وال وجه له الطالق واحدة بائنة: ابن سهل عن بعض فقهاء طليطلة

  .إن قصد التعميم فبالثالث وإال فواحدة: ابن بشري
واختــار عبــد احلميــد الــثالث ونقــل عــن الــسيوري نقــض حكــم حــاكم فيهــا بواحــدة 

 وزاد ابن عتاب عـن بعـضهم كفـارة ظهـار, وزاد ابـن ,كعول عىل جواب مفت ليس بذل
  .بشري صوم عام ملعتاد احللف به واختار ابن حمرز أقل مسمى العتق والصدقة والطالق

ْبــن رشــدا ــ: ُ ُشيوخال وجــه ملــن أســقط منهــا مــا ألزمــه ال  وال مــن جعــل الطــالق فيهــا ,ُ
  .بائنة أو رجعية

 اًمنويــــه وإن نــــوى مــــسامها عرفــــ لزمــــه اً أو خــــصوصاً إن نــــوى عمومــــ:ابــــن املناصــــف
 أن منــــه الطــــالق, وهــــو أكثــــر واقــــع زمننــــا فطلقــــة واحــــدة, وإن نــــوى مطلــــق اليمــــني اًعاملــــ

  . احتمل السقوط وكفارة يمنياً مسامها عرفًجاهال
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وعـزا ابــن بــشري صــوم الــشهرين لألشــياخ وجعلــه عــن القــول بكفــارة الظهــار وتعقبــه 
  .قي بعد ثالثةبتقديم العتق فيه عىل الصوم ليرسه بالبا

ُقلــــت  جعلــــه صــــوم الــــشهرين كفــــارة الظهــــار, وعــــزوه إيــــاه لألشــــياخ مــــشكل; ألن :ُ
ــــه أعــــم صــــوم وجــــب, ومل نعرفــــه لغــــريه, ولــــذا قــــال ابــــن زرقــــون صــــوم : البــــاجي عللــــه بأ

  .الشهرين وعتق ما ال يف ملكه غري معروف
امن البيعـة: عن كتاب حممد َّالشيخ , وباملـيش, بـاهللا: إنـام نويـت: مـن قـال يف حلفـه بـأ

  .; نوياًوبالعتق, وشبهه ومل أرد طالق
ُقلت   .اً ظاهره ولو مل يكن مستفتي:ُ

من قال أحلف ويميني عىل مثل يمينك فحلف بعتق أو طالق : وسمع ابن القاسم
كر مكانه مل تلزمه يمينه وإال لزمته   .أو أ

ْبـــن رشـــدا ـــه ال حيلـــف بـــذلك لـــسامعه عيـــ: ُ ـــه ظـــن أ سى, معنـــى ســـقوطها إن ادعـــى أ
ونقـــل ابـــن حبيـــب زيـــادة وحيلـــف عـــىل ذلـــك, ومعنـــى لزومهـــا إن كـــان للحـــالف زوجـــة أو 

ابــن حبيــب بزيــادة إال أن يقــول كقولــه حماكــاة لــه  عبيــد وإال مل تلزمــه لــسامعه أبــو زيــد ونقــل
  .فيلزمه ما حلفت به أو عيل مثل

ــت بنيــة مــن أول يمينــه تعلقــت هبــ: اللخمــي ام لــو قــال واهللا ال أكلمــك وآلخــر وال أ
االســتثناء بعــد اليمــني ونــسق طلقــة ثانيــة  َّ نيــةوإن حــدثت بعــدها فعــىل القــولني يف حــدوث

  .قبل البناء
ُقلت  وال مـن , ال يلزم من لغو االستثناء لغو املعطوف; ألن احلل أشـد مـن اللـزوم:ُ

 وتعلــق اليمــني بــاملعطوف ,لغــو الثانيــة لغــو املعطــوف; ألن الزم األوىل ينــايف لــزوم الثانيــة
  .يه ال ينافيه باملعطوف وظاهر سامع ابن القاسم تعلقها بهعل
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  ]باب فيما تتعدد فيه الكفارة[
  . )1(بتكرر اليمني عىل واحد بالشخص بنية تعدد الكفارةوتتعدد الكفارة 

  ]باب فيما تتحد فيه الكفارة[
  :)2(وتتحد بنية التأكيد وإال فطريقان

ْبن رشدا   . يف واهللا ثم واهللا ثم واهللاال تتعدد عند مالك وأصحابه باهللا: ُ
  .ولو كررت يف جمالس: اللخمي

  .وأرى تعددها: وقال حممد
  .واهللا ويتحد يف واهللا واهللا وواهللا: يتعدد يف َعبد احلكموقال ابن 

ـامن : وفيها إن نوى بكل يمني غري التي قبلها فكفارة واحدة إال أن ينوي هبا ثالثة أ
  .فذلك عليه كقوله ثالثة نذور

يف محـــل لفظهـــا عـــىل رشط تعـــددها بنيـــة كوهنـــا كنـــذور عليـــه, أو بنيـــة كوهنـــا : اضعيـــ
امن  يمـني واحـدة اً مستقلة غري مؤكدة قوال األكثر وأيب عمران ولفظها يف رواية هـي أبـداًأ

ـــامن عليـــه فيكـــون كـــذلك أو :  ويف بعـــض النـــسخ,إال أن يريـــد هبـــا حممـــل النـــذور, وثالثـــة أ
                                     

 فيام يؤخذ منه بتعدد اليمني عىل واحـد بالـشخص بنيـة تعـدد الكفـارة وبتكـرر النـذر :قال: َّالرصاع قال )1(
  .املبهم عطفا وغريه ولو معلقا عىل معني ولو قبل ذكره وبذكر الصفة مع الذات واليمني مع النذر

  . فقط نوى تعدد اليمنيأخرج به إذا) بنية تعدد الكفارة: (قوله و, ظاهر معناه)بتكرر اليمني: (قوله
  .مثل قوله عيل نذر ونذر) عطفا: (هقول
  . مثل قوله عيل عرشون نذرا)وغري عطف: (قوله
  .مثل إن كلمت زيدا فعيل نذر ونذر) ولو معلقا عىل معني: (قوله
  .كقوله عيل نذر ونذر إن كلمت زيدا )ولو قبل ذكره: (قوله
 دخلت وعلم اهللا ال دخلت واليمـني مـع النـذر وعـيل نـذر  كقولنا واهللا ال)وبذكر الصفة مع الذات: (قوله

  .إن دخلت
 بنية التأكيد وقال بعد ما معناه وكـذا إذا كـرر احللـف بـاهللا موصـوفا بـصفات خمتلفـة :قال: َّالرصاع قال )2(

  .وكذا إذا أقسم بالذات ووصفها بصفات انظره
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ـــامن ويف أكثرهـــا ـــامن وتكريـــر املقـــسم بـــه دون املقـــسم عليـــه حم: ثالثـــة أ مـــل النـــذور ثالثـــة أ

  . سواء; لفرض اللخمي والباجي املسألة عىل األول وهي فيها عىل الثايناًوتكريرمها مع
 ولـو قبـل ذكـره , عـىل معـنياً ولـو معلقـ, وغريهـااًوتتعدد يف تكرير النـذر املـبهم عطفـ

  .د ما مل ينو االحتااًكعيل نذر ونذر إن كلمت زيد
  ويف كــون لفــظ اليمــني, عــرشون كفــارةاًوســمع ابــن القاســم يف احللــف بعــرشين نــذر

كذلك أو كصيغة القسم قول مالك وحممد, ويف تعـددها بتكريـر الـصفة املختلفـة اللفـظ, 
ْبن رشد إن تغايرت ال:ثالثها عن ظاهر رواية عيسى عن ابن القاسم يف احلـالف بـالقرآن  ُ

 ابــــن حبيــــب واللخمــــي مــــع التونــــيس وأيب عمــــران  والــــصقيل عــــن,والكتــــاب واملــــصحف
  .َسحنونو

  . بصفات متغايرة كفارة واحدةاًموصوف ويف تكرير احللف باهللا
  .عن كتاب حممد يف واهللا العزيز العليم كفارة واحدة َّالشيخ

ْبـن رشـدوألزمـه ا  هبـااً احللـف بـه موصـوف:وقاله التونيس يف تكرير مـع روايـة عيـسى  ُ
  .تغايرة ورواه أبو عمركالصفات امل تعددها

ْبن رشدويف قول ا إن قيل العامل هـو املريـد القـادر ولـيس العلـم اإلرادة وال اإلرادة : ُ
تتعـــدد يف ذكـــر , وإن كـــان كـــذلك فليـــست هـــي غريهـــا إال يف املحـــدث نظـــر: قيـــل. القـــدرة

واهللا ال فعلـــت :  ويف اليمـــني مـــع النـــذر لقـــول حممـــد يف,الـــصفة مـــع الـــذات كـــواهللا وعزتـــه
  .عيل نذر إن فعلته كفارتان, واكذ

  ]باب فيما يتعدد به موجب احلنث كفارة أو غريها[
بتعدد اليمـني مـع تغـاير متعلقهـا, ولـو بكونـه ويتعدد موجب احلنث كفارة أو غريها 

  .)1( عىل رأياً له مساوياًالزم جزءا من اآلخر أو
                                     

                  ,اليمـــــني بـــــاهللا وغريهـــــا ممـــــا يوجـــــب احلنـــــثكفـــــارة أو غريهـــــا ليـــــشمل َّالـــــشيخ إنـــــام قـــــال : َّالرصـــــاع قـــــال )1(
 أخــرج بــه إذا احتــد املتعلــق ومثــال اخــتالف املتعلــق عــىل مــا )بتعــدد اليمــني مــع تغــاير متعلقهــا: (قولــهو

  . إذا قال واهللا ال كلمت زيدا غدا ثم ألكلمه بعد غد:أشار إليه
 بمغايرة األول للثاين بام تتقرر املغايرة به عقـال ولـو  أشار به إىل أن التعدد يقع)ولو جزءا من اآلخر: (قوله

= 
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غــــد ثــــم حلــــف ال كلمتــــك بعــــد  ,اًســــمع ابــــن القاســــم فــــيمن حلــــف ال كلمتــــك غــــد
  .كفارتان

وال بعــد غــد, فــإن كلمــه  ًولــو حلــف ال كلمــه غــدا,ثم حلــف ال كلمــه غــدا: الــصقيل
 ولــــو كلمــــه بعــــد غــــد فقــــط فكفــــارة ,فكفارتــــان ثــــم إن كلمــــه بعــــد غــــد فــــال يشء عليــــه اًغــــد

 كــام لــو كــرر يمينــه الثانيــة اً ولــو قــدم يمينــه الثانيــة عــىل األوىل فكفــارة واحــدة مطلقــ,واحــدة
  . األول وهذا احلقواختلف أصحابنا يف

ُقلت الثانيـة يـرد باحتـاد متعلقـيهام, ومتعلقامهـا إذا قـدم الثانيـة   قوله كام لو كرر يمينه:ُ
عـــىل األوىل متغـــايران بالكـــل واجلـــزء, واجلـــزء مـــن حيـــث كونـــه جـــزاء مغـــاير لـــه مـــن حيـــث 

 =                                     
; باجلزئيــة والكليــة فــإذا حلــف ألكلــم زيــدا غــدا ثــم حلــف ألكلمــه غــدا وال بعــد غــد فقــد تعــدد املتعلــق

 فيـه يمينـني ال إن قـدم وال إن أخـر عـىل ; ألن األول جزء من الثاين فـإذا حنـث يف غـد ففيـه كفارتـانألن
صقيل قولـه يف زعمـه إن حلــف ألكلـم غـدا ثـم حلـف ألكلـم غـدا وال بعـد غــد  وقـد رد عـىل الـ,مـا حققـه

 , وإن كلمه بعد غد فكفارة واحدة وهـذا صـحيح ثـم زاد فقـال,حيث قال إن كلمه غدا فكفارتان قال
 فيهـا كفـارة , فـإنولو قدم يمينه الثانية عىل األوىل فكفارة واحدة مطلقـا وقـاس ذلـك مـا لـو كـرر الثانيـة

  .كرها أوال ثم أعاد األوىل فتلزمه كفارة قياسا عىل ما ذكر هذا عني ما ذكرواحدة فإذا ذ
 رادا عليـــه يف قياســـه أن املقـــيس عليـــه مـــع املقـــيس بيـــنهام فـــارق وهـــو أن املقـــيس عليـــه احتـــد فيـــه :َّالـــشيخقـــال 

 الفــرض أن الكليــة واجلزئيــة االخــتالف هبــام يوجــب ; ألنمتعلــق اليمــني واملقــيس اختلــف فيــه متعلقهــا
 أن يقــول مــع تقــديم مــا هــو جــزء :االخــتالف يف املتعلــق يف اليمــني ومــا قالــه حــق وإال ملــا صــح للــصقيل

ه إذا مل يوجب االخـتالف املـذكور فـال  إذا حنث فيه أن فيه كفارتني والتايل باطل بنصه بيان املالزمة أ
 مــا قالــه مــن حتقيــق  عــىل:َّالــشيخســبب الخــتالف املتعلــق غــري مــا ذكــر واهللا ســبحانه املوفــق ثــم اســتدل 

االخــتالف باجلزئيــة والكليــة بــام نقلــه اللخمــي عـــن ابــن القاســم ورجحــه يف احلــالف ألكلــم إنــسانا ثـــم 
ه إذا كلم زيدا لزمه طلقتانًحلف ألكلم زيد   .ا أ

  .)أو الزما مساويا عىل رأي: (قوله ما معنى :)فإن قلت(
ُقلت( ل فيها عن ابن القاسم ما نقل وهي إذا حلـف ألكلـم  أشار إىل أن املسألة التي ختم هبا الفصل ونق:)ُ

ــه ال حينــث يف حلفــه ثــم كلمــه فقــال ابــن القاســم تلزمــه كفارتــان والبــ ن القاســم يف شخــصا ثــم حلــف أ
  .املبسوط كفارة واحدة

  .ف يتقرر فيها املساواة يف اللزوم وكي:)فإن قلت(
ُقلــت( يــد املحلــوف عليــه واحلنــث يف كــالم زيــد  ألن كــالم زيــد املحلــوف عليــه ملــزوم للحنــث يف كــالم ز:)ُ

  .املحلوف عليه الزم مساو ملا ذكر واهللا سبحانه أعلم
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 ,اًكونه غري جزء ولذا رجح اللخمي قول ابن القاسم فيمن حلف بالطالق ال كلم إنسان
  . م حلف بالطالق ال كلم زيدا فكلمه تلزمه طلقتان وال ينوىث

  .وسمع ابن القاسم عىل من حلف باهللا ال حنث يف يمينه باهللا فحنث كفارتان
ْبن رشدا   .كفارة واحدة البن القاسم يف املبسوطة: ُ

 اًحنثـــيهام معـــ لـــو تغـــايرت اليمينـــان ككـــون الثانيـــة بعتـــق أو طـــالق لـــزم موجبـــا :وفيهـــا
  .لتباينهام

  ]باب يف شرط االستثناء مبشيئة اهللا[
إن : وســمع أشــهبويف االســتثناء بمــشيئة اهللا تعــاىل يف ذات الكفــارة يرفــع حكمهــا, 

                  ,]23: الكهـــــف[ ﴾l k j﴿ :تعـــــاىل  لقولـــــهاً وإن كـــــان هلجـــــ,نـــــوى بـــــه االســـــتثناء
  .)1(اًشيئ  مل تغن]27: الفتح[ ﴾ ¨ ©﴿و

  .اً أو استهتاراًكان سهووكذا إن : عن حممد َّالشيخ
ه غري منوي وكونه للتربك بقوله تعـاىلاًوتفسري ابن عبد السالم كونه هلج j ﴿ : بأ

l k﴾ ]خالف سامع أشهب]23: الكهف .  
وســـمع عيـــسى ابـــن القاســـم مـــن حلـــف ال فعـــل كـــذا إال أن يقـــيض اهللا أو يريـــد غـــريه 

  .ليس ثنيا
ْبــــن رشــــد واهــــو يف اليمــــني بــــاهللا ثنيــــا فحملــــه ابــــن حــــارث: عيــــسى عــــىل اخلــــالف يف  ُ

  .اليمني باهللا واختار قول عيسى
; اًوظــــاهر النــــوادر محــــل قــــول ابــــن القاســــم عــــىل اليمــــني بــــالطالق فــــال يكــــون خالفــــ

امن بالطالق من قال المرأته إن فعلت كذا إال أن يقـدر : واألول أظهر لسامعه إياه يف األ
ت طالق إن فعله   .حنث ;فأ

ْبـــن رشـــدا  عليـــه; وهـــو القيـــاس والنظـــر إذ ال فـــرق بـــني االســـتثناء ال يشء: ألشـــهب: ُ
ه ال ينفعه إال   .يف املشيئة فقط بقضاء اهللا أو قدره أو مشيئته, وابن القاسم يرى أ

                                     
  ).نية االستثناء ونطقه وعدم فصله اختيارا فيه ويف مطلق استثناء(قال ما معناه : َّالرصاع قال )1(
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ــت طــالق; نفعــه اســتثناؤه عنــد اجلميــع: ولــو قــال  ,إن فعلــت كــذا إال أن يــشاء اهللا فأ
ذهب أن قولــه إال أن أرى واملــ,  ينفعــه ذلــك عــىل قيــاس هــذه الروايــةال وقــال ابــن دحــون
  .نافع يف كل يمني غري ذلك معترب

  .أو ال ينفع ويف كون إال أن يريني اهللا غري ذلك كذلك
َأصبغقول عيسى مع ابن القاسم, وقول  ْ   .اً وهو يف غريها لغو مطلقَ

  .يأيت إن شاء اهللالفعل علق عليه طالق خالف  ويف الراجع
  . معترب يف كل يمنيوهو بإال وبإال أن

  .اًورشطه يف الكل عدم فصله اختيار
ْبـــن رشــــد انقـــالويف رشطـــه بنيتـــه قبــــل متـــام يمينــــه  مـــع اللخمـــي والبــــاجي عـــن حممــــد  ُ

  .واملشهور
  .وخلف األول رأي حممد: الصقيل
ُقلت ه اللخمي إلسامعيل ورجحه:ُ ه رآه ورواه, وعزا   . وظاهر النوادر أ

 َّالــشيخل متــام اليمــني لفــظ نقــل نيتــه قبــ زاد عنــه ابــن حمــرز المتنــاع اتــصاله دون تقــدم
والـــصقيل عنـــه رشط تقدمـــه قبـــل آخـــر حـــرف مـــن املقـــسم بـــه, وظـــاهر نقـــل اللخمـــي مـــن 

  .املقسم عليه
ْبن رشدا   للمنـصوصًعىل هذا جيـب محلـه, وجعـل ابـن احلاجـب قـول حممـد مقـابال: ُ

  .متعقب وال سيام مع ثبوت كونه رواية
 َسـحنون دون سـكوت أجـزأه, وقـال إن نـسقه بيمينـه: وقول ابن حارث فيهـا ملالـك

  .ال جيزئه حتى يعقده يف يمينه
  .حتى ينويه قبل اهلاء من واهللا عامل الغيب والشهادة: وقال حممد

ســـكتة : وقـــال عيـــاض إثـــر نقلـــه عـــن الـــشافعي, يقتـــيض أن األقـــوال ثالثـــة وفيـــه بعـــد
  .التنفس والتذكر ال ترض وهي كالوصل

فــق عليــه مالــكوالــذي يمكــ: تأولــه بعــضهم عــن مالــك قــال أن مثــل هــذا ال  ن أن يوا
َّن القصار له وإليه أشار اباً عىل االستثناء ناوياًيقطع كالمه إذا كان عازم ُ.  

ُقلت   .اًأهل املذهب أن سكتة التذكر مانعة مطلق  ظاهر أقوال:ُ
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رشطــه يف العــدد عقــد يمينــه عليــه أو كونــه مــع :  وقيــل;ويف البيــان بعــد ذكــره املــشهور
ــت طــالق آخــر حــرف مــن ك ــت طــالق وأ ــت طــالق وأ المــه, يقــوم األول مــن قوهلــا يف أ

قبــــل البنــــاء هــــي ثــــالث إال أن ينــــوي واحــــدة, وهــــو أظهــــر; ألن الــــصحيح عــــدم وقــــوع 
والثـاين مـن قوهلـا يف   يـستقر بـه األمـراًالطالق بنفس متـام اللفـظ بـل حتـى يـسكت سـكوت

ــت عــيل كظهــر أمــي ال ظهــار عليــه ــت طــالق البتــة وأ ا متناقــضان يتخــرج كــل قوالهــ, وأ
  . اآلخرمنهام يف مسألة

ُقلت   . يفرق بأن بينونة البتة ترفع العصمة, وغري الثالثة قبل البناء ال ترفعها:ُ
ــت  َســحنونعــن  َّالــشيخوظــاهر الروايــات ال فــرق بــني العــدد, وغــريه مــن نقــل  يف أ
ــــت طــــالق إال واحــــدة إن نــــوى التأكيــــد ــــت طــــالق أ دة إال فاســــتثناؤه لغــــو كواحــــ طــــالق أ

  .فهي ثالث استثنى منها واحدة تلزمه اثنتان َّ نيةواحدة, وإن مل يكن له
 ,وإال مل ينفعـــه: عقـــد اليمـــني عليـــه قـــال ومل حيـــك عيـــاض فيـــه عـــن املـــذهب إال رشط

  .ولو وصله به ومثله يف املقدمات
, إال مـا خرجـه اًورشطه يف مشيئة اهللا تعاىل أو مشيئة خملوق النطـق بـه اتفاقـ: عياض

ه قبل اليمني من انعقادها باال   .َّلنيةلخمي إذا نوا
ُقلت  وليس كذلك بل قـال عـىل قـول , هذا يقتيض قرص خترجيه عىل نيته قبل اليمني:ُ

 ;َّلنية, ومل خيتلف أن املحاشاة تصح باَّلنية; يصح استثناؤه با"َّلنيةتنعقد اليمني با: "مالك
قبــل اليمــني; ألهنــا حماشــاة ويــرد  نــت بنيتــهألهنــا إخــراج قبــل اليمــني, وكــذا االســتثناء إذا كا

ــــه كابتــــداء حكــــم, واالســــتثناء كنــــسخه ــــرس مــــن االســــتثناء; أل  ويــــأيت ,األول بـــأن العقــــد أ
  .نحوه البن حمرز

  .نطقه به" إال أن"و" إن"رشطه يف : حممد
ْبن رشدعياض عن ا   .اًاتفاق: ُ

يـــستويف مـــن حلـــف ال فـــارق غريمـــه حتـــى : "وأخـــذ بعـــضهم خالفـــه مـــن قوهلـــا: قـــال
  .ال أخيل سبيله إال أن يفر فال يشء عليه: حقه ففر منه إن كان نوى ال يفارقه مثل قوله

  " فرسق حنث إال أن يكون نوى إال أن يرسقاًومن حلف ليأكلن هذا الطعام غد
  .عىل معنى املحاشاة ال االستثناء  ألهنا;ال يتم
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ُقلت ْبن رشدا خالف قول اً قوله اتفاق:ُ   .اًب مخريف رسم أخذ يرش ُ
ال يـــصح : ; خـــالف نقــل حممـــدَّلنيــةيـــصح با) إال أن(االســـتثناء بـــ: قــال ابـــن أيب حــازم

مـن فـر منـه غـريم حلـف أال يفارقـه حنـث إال : , وأخذه مـن مل يمعـن النظـر مـن قوهلـااًاتفاق
أن يكــــون نــــوى أال يفارقــــه كقــــول الرجــــل ال أخــــيل ســــبيلك إال إن تفــــر, ال يشء عليــــه ال 

ــه إنــام نــ ه يف قــرص املفاعلــة عــىل فعــل نفــسه بنيتــه إال وشــبهه مــدلول االســتثناء يــصح; أل وا
  .اًبإال أن نطق
ُقلت   .استثناء بخالف إال" إال أن" و: يريد:ُ
ه الــــصقيل البــــن أيب حــــازم, وا, ووكــــذا إال: حممـــد ْبــــن رشــــدقيــــل تكفــــي نيتهــــا, وعـــزا ُ 

  .لرواية أشهب يف رسم اجلنائز
ُقلت يف علمـي فـذلك لـه مـا أجودهـا إن كـان : المـن حلـف واسـتثنى فقـ:  الذي فيـه:ُ

ه اًصادق   .البن القاسم, وسامعه وألشهب َّالشيخ واألول للمشهور وعزا
  .ال وجه لتفرقته بني األولني: ابن حمرز

ُقلت ْبن رشد فرق ا:ُ وغريه بأهنا إلخراج بعض اجلملـة يف كـل األحـوال, واألوالن  ُ
ملـــة تعـــدل كـــل األحـــوال, وبعـــضها إلخـــراج كلهـــا يف بعـــض األحـــوال ويـــرد بـــأن كـــل اجل

اجلملــــة يبقــــي اللفــــظ بــــدال يف  يعــــدل بعــــض اجلملــــة فاســــتويا, وجيــــاب بــــأن إخــــراج بعــــض
  .بعضها حينئذ, وإخراج كلها ال يبقيه حينئذ

اليمــني أو  إنــام فــرق الفقهــاء بــني االســتثناء واملحاشــاة فــام كــان وقفــا حلكــم: ابــن حمــرز
 لـه; اًإيقاف فعا حلكم اليمني عن بعض ما تناولته أو له مل يصح إال بالنطق, وما كان راًرفع

إن عزلـــه عـــن يمينـــه يف دخولـــه يف يمينـــه أوال ً بنيـــة كفـــت; وهـــذه املحاشـــاة, وإن مل يعزلــــه 
ه حل ملا عقد;فإخراجه استثناء ورشطه النطق   . أل

ُقلــــت  ال فــــرق وعــــىل رشط : ًقولــــه أوال وخــــالف  هــــذا راجــــع ملــــا تقــــدم مــــن الفــــرق:ُ
  .النطق بإال

 مـا مل يكـن اً ولـو كـان مـستحلف,عطفـه َّ نيـةيكفـي يف العطـف عـىل املـستثنى: قال حممد
  .عليه بينة يف يمني طالق

بـه وحكمـه فاسـتويا, : ورده ابن حمرز بقوله املعطوف رشيك املعطوف عليـه يف إعرا
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 يف يمينـــــه بنيتـــــه كفتـــــه; ويـــــرد بـــــأن املـــــستثنى ورد عـــــىل ًواختـــــار إن عزلـــــه عـــــن دخولـــــه أوال
ال يف  ى منــه قبــل نقــضه واملعطــوف بعــده, وبــأن النطــق إنــام هــو رشط يف االســتثناءاملــستثن
  .والعطف عليه ال عىل االستثناء املستثنى

مــع الــصقيل عــن حممــد  َســحنون قــوال وعــىل املــشهور يف رشطــه بإســامعه املحلــوف لــه
ْبــن رشــدوابــن القاســم مــع ظــاهر ســامعه, فخــرجهام ا  أو املحلــوف لــه َّ نيــةعــىل كوهنــا عــىل ُ

  .احلالف
ْبــن رشــدا عــىل املــشهور  ختــصيص العــام بــصفه كاالســتثناء بــإال جيــب اتــصاله ونطقــه: ُ

  .يف علمي له ذلك: احلالف يستثني فيقول: خالف رواية أشهب
  ]باب الثنيا[

  .دوهنا َّلنيةوسمع عيسى ابن القاسم رشط الثنيا حركة لسانه وتنفع ا
ْبن رشدا قـرص  َّلنيـة وا,)1(َّ نيةبعد صدور اليمني دون استدراك باالستثناء ألن الثنيا ُ

  . عقد اليمني عىل بعض مدلوهلا الظاهر وال يشرتط فيه النطق اتفاقا
ُقلت   . هذا ما فرس به ابن حمرز املحاشاة:ُ
 مل يعلمه حنث إال أن ً وقد ورث قبل يمينه ماال,ٍمن حلف بطالق ما له مال: وفيها

  .أي يعلمه فال حينث: ينوي
  .َّلنية وإال مل تنفعه ا, إن استثنى علمه بحركة لسانهقيل: حممد
ُقلت يشرتط فيها حركة اللسان كالثنيا خالف مـا تقـدم إال أن يريـد  َّلنية ظاهره أن ا:ُ

  .فيام يقيض به عليه فقط
حممـد مـع ابـن شـاس عـن ابــن  قــول  لليمـنيًويف كـون االسـتثناء رفعـا للكفـارة أو حـال

ْبـن رشـدالقاسم وظـاهر قـول ا ع أيب عمـر والبـاجي, وابـن شـاس عـن ابـن العـريب, وابـن مـ ُ
ُاملاجشون ِ.  

                                     
ْبــن رشــد  عــن ا:قــال: َّالرصــاع قــال )1(  وذكــر ذلــك بعــد )ةَّ نيــاســتدراك باالســتثناء بعــد صــدور اليمــني دون(ُ

  .أن قال ختصيص العام بصفة االستثناء فال جيب اتصاله ونطقه
ْبن رشد قال ا   .إلخ...   الثنيا ألن:بعدُ
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وجــوده, وهـو قـول مالــك  ال فائـدة لـه إال بتكلــف يـرد بيـرس: وقـول ابـن عبـد الــسالم
مــن كفــر زال إيــالؤه ويــتم : يــرد بــأن روايتهــا, واً لــيس موليــ:ٍهــو مــول; وقــول غــريه: فيهــا

ؤيل ال ترفـع إيـالءه, وهـو نقـل اللخمـي  للقول بأن كفارة املـًمالك عليه منضام إجراء قول
ُاملاجــــشونعــــن ابــــن  قــــائلني ولــــو كانــــت يمينــــه بمعــــني عجــــل  َعبــــد احلكــــممــــع روايــــة ابــــن  ِ
  .التكفري به

  ]باب احملاشاة[
 ,ويف صـــحة حماشـــاة الزوجـــة يف احلـــالل عليـــه حـــرام واحللـــف لـــذي حـــق وعليـــه بينـــة

ّالعتبـي هب مع رواية ابن حبيب و للصقيل عن نقل أشاً ال مستحلفاً إن كان متربع:ثالثها ِ ْ ُ
َأصــبغعــن ســامع  ْ  والبــاجي عــن ابــن , قولــه, ونقلــه عــن ابــن أيب حــازم وغــريه مــن املــدنينيَ
ُاملاجــشون تــضييقه عليــه حتــى حلــف, أو : , والــصقيل عــن روايــة ابــن القاســم وقولــه قــائالِ

  .حلفه خلوفه أن ال يتخلص إال بحلفه كاستحالفه
ْبــن رشــدا  َّ نيــةقبــول حماشــاته األقــوال يف كــون اليمــني عــىل ه بينــة ففــيلــو مل يكــن عليــ: ُ

, ولــو اًولــو حلــف لنفــسه ال لغــريه, فلــه نيتــه يف الفتيــا اتفاقــ: احلــالف أو املحلــوف لــه قــال
  .عىل املشهور َّلنيةكانت حماشاته بأداة االستثناء مل تكف ا

  .إن حاشا زوجته وعليه بينة نوي: الباجي
  .ال يمني عليه:  وقيلوحيلف عىل ذلك;: األهبري

  .له نيته: ابن القاسم
إن مل ينو إخراجها قبل متام احلالل عليه حرام, فإخراجها استثناء رشطه : عبد احلق

  . مع غريها مل ينفعه استثناؤه إياها بحالًالنطق, ولو قصد إدخاهلا أوال
  .إن قال احلالل كله عليه حرام مل ينو: أشهب
امن تل: الباجي امنفيجري يف األ   .زمه وكل األ
ُقلــــت ه لألهبــــري ســــمعه القرينــــان:ُ ه ألشــــهب يف كلــــه وهــــم; ألن , مــــا عــــزا  ومــــا عــــزا

لـــو قـــال : قـــال أشـــهب يف املجموعـــة: إنـــام نقلـــه عنـــه يف إخراجهـــا بـــإال قـــال مـــا نـــصه َّالـــشيخ
  .حرام ونوى يف نفسه إال امرأيت مل ينفعه وهو مدع احلالل كله عليه
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  . أن نيته تنفعه فيام بينه وبني اهللا تعاىلٌقوله مدع إشارة إىل: َّالشيخ
  .استثناء وحماشاة َّلنيةصحة إخراجها با ونقل ابن احلاجب

ٌ ابــن هــارون هلــا وهــم, إنــام عــزوه ابــن عبــد الــسالم البــن القاســم واملــشهور, وعــزوه
ه ا ْبن رشدعزا   .وغريه البن حبيب ُ

عليـه حـرام حرمـت عليـه  كل حالل:  إنام هو يف املحاشاة يف ختيريها من قال:وقوهلا
  .امرأته فقط إال أن حياشيها بقلبه
  :طرق ويف الكفارة قبل احلنث

ئهــا ولــو بالــصوم روايتــان: البــاجي  ومثلــه قــول التلقــني يف تقــديمها روايتــان ,يف إجزا
واعها يف ذلك سواء   .وأ

ًروى القــايض جيــوز ابتــداء, وابــن القاســم وحممــد : إن كــان عــىل بــر فأربعــة: اللخمــي
أو  جيوز يف اليمني باهللا تعـاىل ال يف بطـالق: ال جيزئ وقيل: ل أجزأه, وابن اجلالبإن فع

  .عتق أو ميش
  .آخر طلقة أو عبد معني  يف غري:يريد

من آلى بعتق مبهم أجزأه قبل حنثه فيجري عليه الطالق : وروى ابن القاسم وقال
  .وأجاز مالك ملن عىل حنث تقديم كفارته

ُاملاجشونابن    .ئهال جتز: ِ
ُقلت   :فاألقوال يف الرب واحلنث مخسة :ُ

عـــدم الـــرب ويف  اتفقـــوا يف ذات احلنـــث عـــىل جوازهـــا قبلـــه إن عـــزم عـــىل: ابـــن حـــارث
  .ذات الرب عىل استحباب تأخريها عنه

ئها قبله أن حنث قربه:حممد   .معنى إجزا
لــــه : هــــذا يف اليمــــني بــــاهللا ال يف غــــريه وقــــال بعــــض أصــــحابنا وأشــــهب: ابــــن القاســــم

  .ه نفسه ولو يف الطالق ولو رضب أجالحتنيث
  .حتنيثه إن رضب أجال  ال جيزئ:حممد

ُاملاجشونوقاله ابن  َأصبغو َسحنونوابن القاسم و ِ ْ ويف الكايف ,  إال يف اليمني باهللاَ
  .جيزئ تقديمها بغري الصوم ال به: قيل
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  .بصوم استحبها مالك بعد حنثه, وجتزئ قبله ولو: وفيها
  . مل يكفر قبله وإال كفرً إن وقت أجالاًبن فالنواهللا ألرض: ومن قال

ــــت طــــالق إن مل أتــــزوج عليــــك وأراد أال يتــــزوج عليهــــا : كقــــول مالــــك يف مــــن قــــال أ
  .فليكفر ويراجعها وال يشء عليه

  .إىل شهر فال حينث نفسه حتى حينث: ولو قال
  . فإن فعل أجزأه,أعجب إيل أال يكفر قبل احلنث: ملالك وفيها

 القيـــاس ال فـــرق بـــني ذات احلنـــث وذات الـــرب الســـتوائهام يف عـــدم :وقـــول اللخمـــي
يـــــرد بـــــأن استـــــصحاب حـــــال ذات احلنـــــث توجبهـــــا, وذات الـــــرب تنفيهـــــا, , حينئـــــذ وجوهبـــــا

  .اًواالستصحاب معترب رشع
  ]باب يف ميني الرب واحلنث[

  :)1(ويمني الرب ما متعلقها نفي أو وجود مؤجل, ويمني احلنث خالفها
  ألن ; أو ليــــرضبن هــــذه الدابــــة كمؤجلــــةاًيمينــــه لــــيكلمن زيــــد: اللخمــــي عــــن حممــــد

  .حياهتام كأجل
; وليــذبحن مــن حلــف بعتــق جاريتــه ليــسافرن فلــه وطؤهــا: وعكــس ابــن كنانــة لقولــه

  .بعريه ال يطؤها
 اًمـن فعـل الغـري حنثـ إليقاع املحلوف عليه اًويف كون ذات أجل رضبه القايض تلوم

كذا فامت يف أجـل  يها يف عتق أمة حلف بعتقها لتفعلن ابن القاسم, وأشهب فقوالاًأو بر
                                     

مثــل مـا قــام أو وجــود مؤجــل مثـل واهللا إن جــاء شــهر ألرضبــن ) مـا متعلقهــا نفــي: (قولــه: َّالرصــاع قـال )1(
مــا متعلقهــا وجــود أو وجــود غــري ( رســمها  معنــاه فيقــال يف)ويمــني احلنــث خالفهــا: (قولــهوهــو ظــاهر 

  .هذا ما يقتضيه املعنى منه) مؤجل
ــه صــري قــسم الــيشء قــسيام لــه:)فــإن قيــل(  الوجــود أعــم مــن الوجــود املؤجــل وغــري ; ألن يلــزم عــىل ذلــك أ

  .والوجود املؤجل أخص من مطلق وجوداملؤجل 
ُقلـــت( وجـــود غـــري مؤجـــل ويمـــني الـــرب هـــو  ال شـــك يف إشـــكال كالمـــه ولـــو قـــال يمـــني احلنـــث مـــا متعلقـــه :)ُ

  .بخالفه ملا ورد عليه ذلك
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ه مات عىل حنث أو براًرضبه القايض تلوم   . لفعلها, ورقها بناء عىل أ
ُقلت   . ومها بناء عىل أن الزم القول كقول أو ال:ُ

ويوجبهـــا احلنـــث وينقـــسم إىل األحكـــام اخلمـــسة لثبوتـــه بنقـــيض املحلـــوف عليـــه وال 
  ., وقرصه اللخمي عىل األربعة غري املحرمخيلو عنها, وقاله ابن بشري

ُقلت  يف اً لعله لوضوحه ورشط إجيابه الكفارة وغريها يف يمني التعليق كونـه طوعـ:ُ
 فيخـرج فاقـد العقـل بغـري سـكر ,يمني كذلك من مكلف مسلم ينفذ منه ما علقه لو نجزه

  .سمع القرينان لزومها معه. اخلمر ال ذو الغضب
ْبــن رشــدا يمــني ذاهــب العقــل بــرشب ســكران غلطــا أو لــدواء  َّاملوازيــة يف, واً اتفاقــ:ُ

  .ساقطة بخالف سكر اخلمر
ُقلت   .اً يريد يف شاربه طائعا ذاكر:ُ

ْبـن رشـداملـشهور, ونقـل اويف لغو حنث من حلف قبل بلوغه بعده ولزوم الكفـارة  ُ 
  .عن ابن كنانة

تقـه يف إجيابـه ع وحنث من حلف بعتق صبي أو سفيه أو عبد بعد بلوغه أو رشده أو
 ويف الـسفيه, للمـشهور, وابـن كنانـة, ونقـيل :رابعهـا يف العبد فقـط, و:ثالثها ,العتق ولغوه

ْبن رشدا   .اختلف قول مالك يف السفيه والكافر كالصبي: ًقائال ُ
وكذا كـل  النرصاين بعد إسالمه يف حلفه بعتق عبده النرصاين لغو حنث: ويف عتقها

امنه   . يمينه بعتق عبده املسلم يوجب عتقه كعتقه إياهويف جنايتها حنثه يف أ
ه عاملــ,احللـف َّ نيــةوقيـده اللخمــي بعـدم ,ويمـني املكـره لغــو   ال لـضيق زمــناً فــإن نـوا

  .وإال فظاهر املذهب سقوطه, وحيتمل اخلالف: إسقاطه لزم; قال
ه; وقيـــــده اللخمـــــي يف غـــــري ذي القـــــدر بتهديـــــده : وإطـــــالق الروايـــــات       الـــــسجن إكـــــرا

  .ل املقامبطو
ه, ويف التهديد بالـسجن,   لـذي القـدر, لـنقيل :ثالثهـاوالتهديد بالرضب أو القيد إكرا

  .اللخمي واختياره
ْبن رشدا ه: ُ   .والصفع لذي القدر إكرا

ُقلت   . يريد يسريه:ُ
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ه مطلق ُاملاجشون وفيه باملال قوال ابن القاسم مع ابن اًوكثريه إكرا َأصبغو ِ ْ َ.  
 غـــــري القليـــــل وعـــــزا ابـــــن حمـــــرز األول ملالـــــك وأكثـــــر وقـــــرص اللخمـــــي اخلـــــالف عـــــىل

  .أصحابه
ه وإن قل بالنسبة لربه فال: ابن بشري   .خالف يف حال إن كثر فإكرا

  . يف الكثري:ثالثها: ابن احلاجب
ْبن رشدا  إن دفـع مـع ذلـك بحلفـه عـن نفـسه :رابعهـا إن كان بجميع مالـه, و:ثالثها: ُ

صـــان  ه, فـــإن مل حيلـــف رضبـــه وإن حلـــفًرضرا كطلـــب لـــص مـــن غنـــي تعيـــني مالـــه ليأخـــذ
ُاملاجـــشونمالـــه ومل يعـــز إال األول البـــن  َأصـــبغو ِ ْ َأصـــبغواســـتحب : قـــال َ ْ  أن ال حيلـــف يف َ

ِّطرفُالرابع مل, واليسري َ.  
  :موجبه بغري احلالف طرق ويف لغوه بإيقاع

 فــــأحلف عليــــه وإن أبــــى قتــــل ًمــــن اســــتخفى عنــــده مــــن طلــــب قتلــــه ظلــــام: اللخمــــي
  .حانث: رضر احلالف فقال األخوان ومالكاملطلوب دون 

ْبن رشدا ه ال نص: ُ   . وإن مل حيلف فال حرج, وحاصل املذهب حانث,أل
 يف لــزوم يمينــه اً مربحــاً أو رضبنــاه رضبــاًإن قيــل لــه إن مل حتلــف قتلنــا زيــد: ابــن حمــرز

  .ابن القاسم وأشهب مالك مع قوال
  .فسهالصحيح أن خوفه عىل غريه كن: ابن شاس وابن بشري

ُاملاجشوناللخمي عىل قول ابن  وفيه بعقوبة الولد ختريج َأصبغ وقول ,يف املال ِ ْ َ.  
ِّمطرفقوال ويف لغوه عىل حتصيل واجب  َأصبغو َُ ْ ُاملاجشون مع ابن َ   .وابن حبيب ِ
اللخمــي وقــول  قبــل ســؤاهلا خــوف رضر البــدن روايــة اًويف لــزوم يمــني الطــالق ثالثــ

ُاملاجشونابن  ِ.  
  : طرقاًبموجبه إكراه ويف احلنث

ْبن رشدا   . يف يمني احلنث ال الرب لرواية عيسى ومقتىض القياس واملشهور:ثالثها: ُ
ُقلت ه التونيس البن القاسم والثاين ألشهب:ُ   . عزا

ه كف   :ٌ عدمً أو فعالاًووجه الثالث أن متعلق اإلكرا
َأصبغيف نوازل  وله ْ ه يف: َ   .اًال أفعل اتفاق: ال حينث باإلكرا
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  .ال حينث: ألفعلن املشهور حنثه, وابن كنانة: اخلالف يفإنام
 وجـــه التفرقـــة أن الرجـــل أملـــك بـــرتك الفعـــل منـــه :ولـــه يف ســـامع عيـــسى ابـــن القاســـم

ه عـىل تركـه لقـوة ملكـه الـرتك برتكـه يفعـل مـا  بالفعل فلم يعذر احلالف عىل الفعـل بـاإلكرا
ه عليــه شــاء مــن أضــداده دون قــصده ملعــني منهــا, وعــذر احلــالف عــىل  تــرك الفعــل بــاإلكرا

 اًأضـداده; وعـىل هـذا مـن حلـف ليـصومن غـد لضعف ملكه الفعل ال يفعلـه إال بـرتك كـل
ـه يـوم الفطـر مل حينـث; اًفمرضه مرض  يمنعـه حنـث إال أن ينـوي إال أن أمـرض; ولـو بـان أ

ه إنام حلف عىل صوم يؤجر عليه   .أل
 وإن أكـره فـدخل أو ,نـثإن كتف احلالف عـىل تـرك الـدخول فأدخـل مل حي: اللخمي

  .منع احلالف عىل الدخول منه ففي حنثه قوالن عىل رعي اللفظ والقصد
 , دون تـراخ منـهاًلو احتمل احلالف ال أدخـل دار فـالن فأدخلهـا مكرهـ: ابن حارث

  .اًوال مكث بعد إمكان خروجه مل حينث اتفاق
  .وكذا لو أدخلته دابة هو راكبها مل يقدر عىل إمساكها

ُقلت   .وال نزوله عنها: اد يف سامع عيسى ابن القاسم ز:ُ
ه القـــــايض ْبــــن رشـــــد نقـــــال اويف إكــــرا ُاملاجـــــشونعـــــن ابــــن  ُ         وأكثـــــر الــــرواة مـــــع كتـــــاب  ِ

  .التخيري منها
مــن حلــف ال محــل لفــالن دراهــم فدســها يف محــل حيتــان اســتحمله إيــاه : َّاملوازيــةويف 

  .حنث وعوقب الداس
َأصـبغابن حبيب عـن  ْ  ال حينـث بفطـره إيـاه ملـرض اًليـصومن االثنـني أبـدمـن حلـف : َ

  .أو كونه يوم عيد
ْبن رشدا ه عىل الفعل املتعلق به حق ملخلوق لغو اتفاق: ُ   .اًواإلكرا

كــرشب اخلمــر أو الزنــا : مــع ثالــث نكاحهــا َســحنونويف غــريه قــوالن البــن حبيــب و
  .بمن ال زوج هلا خمتارة أو مكرهة

 نقـل املجموعـة عـن روايـة ابـن اًا ففعلـه مكرهـويف حنث من حلف ال فعـل غـريه كـذ
ــت طــالق إن دخلــت هــذه : َســحنوننــافع يف ال خرجــت زوجتــه, وعــن  تــه أ مــن قــال المرأ

ـه رىض باحلنـث الدار فأكرههـا يف , وغـريه عـىل دخوهلـا مل حينـث, ولـو أكرههـا هـو خفـت أ
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 ابــن حمــرز غلبــة الظــن بــه أو اليقــني الــذي ال شــك فيــه نقــل كــون املعتــرب يف حــصول موجبــه
  .عن حممد َّالشيخعن املذهب, وسامع عيسى ابن القاسم مع 

  
  ]باب الكفارة[

ــــواع               اًإطعــــام عــــرشة مــــساكني كالزكــــاة أو كــــسوهتم أو عتــــق رقبــــة ختيــــري :الكفــــارة وأ
  .ملن وجد

  .زوج املرأة وولدها الفقريان كأجنبي: اللخمي
  ]باب الطعام[
  :)1(اًوالطعام من احلب املقتات غالب

َأصــــــبغ ْ                   ولــــــو كانــــــت عيــــــشهم, وخرجهــــــا البــــــاجي عــــــىل ,ال جيــــــزئ تــــــني وال قطنيــــــة: َ
  .زكاة الفطر
  .ال جيزئ سويق أو دقيق يف كفارة كام ال جيزئ يف الفطر: وفيها

  .وما أعطي يف سائر الكفارات مما هو عيشهم أجزأ
 األرفـــع إن قـــدر :ثالثهـــال, ويف كـــون املعتـــرب عـــيش أهـــل البلـــد, أو املكفـــر غـــري البخيـــ

َّدونةلروايتي امل  وابن حبيـب وعـزا البـاجي األول البـن ,الذرة دون الشعري: ًوحممد قائال َ
ُاملاجشون   .يف الفطر وجعل رواية حممد أشهر ِ

ٌوقــــدره مــــن القمــــح باملدينــــة املــــرشفة مــــد نبــــوي لكــــل مــــسكني,  ويف كونــــه يف غريهــــا ٌ
  .ن القاسم, ومالك فيها قوال ابكذلك, أو قدر وسط شبع األهل

ْبــن وهــبأفتــى بمــرص ا: حممــد ــه الوســط مــن  ٍّبمــد َ ٍّونــصف, وأشــهب بمــد وثلــث وأ
  .عيش أهل األمصار

ُقلت   .ٌوهم عىل غري املدينة  فعدم قرص ابن احلاجب قوليهام:ُ
                                     

  .ثم ذكر اخلالف وما ترتب عىل ذلك من قدر الكفارة) من احلب املقتات غالبا: (قال: َّالرصاع قال )1(



 

 

400

400

ويف كــون الواجــب مــن غــري الــرب قــدر وســط الــشبع مــن غــريه أو قــدر مبلــغ شــبع الــرب 
:  وعـرب التونـيس عـن األول,مـع النـوادر عـن حممـد , والبـاجيقوالن للخمي عـن املـذهب

  . بريعهاًنقل اللخمي جيزئ عدل احلب دقيق: بينبغي, وعن الثاين
  .واخلبز كذلك: الباجي والصقيل عن ابن حبيب

  .أصل مالك جيزئ الغداء والعشاء دون إدام: أبو عمر
ُقلت   .جيزئ الغداء والعشاء:  فيها ملالك:ُ
ُقلت طعمهم :ُ   ?اًاخلبز قفار أ
أجـزأه : والباجي عن ابن حبيـب َّالشيخ وذكر ,بلغني عن مالك اخلبز والزيت: قال

   .الغداء والعشاء بزيادة حتى يشبعوا
ه البــاجي لروايــة اًيف إجــزاء اخلبــز قفــار: اللخمــي  قــوال ابــن مــزين وابــن حبيــب, وعــزا

َأصبغ ْ إن أشـبعهم بأقـل : ران وأليب عمـ,اً وقيده بقصور الغداء والعـشاء عـن الواجـب حبـَ
, وتقييد التونـيس أكلهـم جمتمعـني بتقـارب شـبعهم يقتـيض وجـوب اًمن الواجب حب  أجزأ

  .اًالواجب حب
  . بزيت ونحوهاًاخلبز مأدوم يطعمهم: روى الصقيل

  .اختلف يف صفة اإلدام: اللخمي
  .الزيت جيزئ: قيل

ٍأو لبن أو قطنية أو بقل: قال ابن حبيب ٍ ٍ.  
عتـــرب عـــيش املكفـــر الواجـــب قـــدر الوســـط مـــن قـــدر أكلـــه وأكـــل عـــىل أن امل: اللخمـــي

البلــد, وإن كـان أقــل لقلــة  أهلـه, إن كــان أكثـر مــن قـدر أكــل البلـد مل جيــزئهم قـدر أكــل أهـل
  .البلد أكله وأكل أهله مل جيب قدر أكل أهل

ُقلت  ظاهر املذهب يف اعتبار عيـشه أو عـيش أهـل البلـد إنـام هـو يف صـنف املـأكول :ُ
  .هال يف قدر

ًال أعرف يف كفارة اليمني بـاهللا غـداء وال عـشاء بـل : يف املبسوطة قال حييى بن حييى ً
  ., ويعطى الفطيم كالكبرياً نبوياًمد

 وظهارهـا مع التلقـني  للجالباً ال مصنوعاً إن كان الطعام حب:ثالثها :ويف الرضيع
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َأصــبغي عــن البــاج و ونقلــه, لطعــام, وأحــد نقــيل اللخمــي دون رشطًشــارطني كونــه آكــال ْ َ 
ه ال يأكل الطعام املصنوع, وبيعه يعرس بخالف احلباًموجه   . له بأ

ُقلت   . هذا خالف رشط أكله الطعام:ُ
ونقلـه  ,ابن عبـد الـسالم وجـود الثـاين لغـري نقـل ابـن بـشري يـرد بنقلـه اللخمـي وإنكار

وته ال أعرفـه; بـل توجيـه البـاجي كـون كـس; عن بعض املتأخرين إعطاء الـصغري مـا يكفيـه
دليــل االتفــاق عليــه يف الطعــام ولعلــه نقــل قــول  ككبــري بالقيــاس عــىل كــون طعامــه كــذلك

 قـــول ابـــن القاســـم يف اليمـــني بـــاهللا حيـــثام :هـــذا املتـــأخر يف عكـــسه يف الكبـــري لقـــول عيـــاض
هاً نبوياًأخرج مد   . أجزأ

يعطــى الرضــيع كــالكبري إن أكــل الطعــام; يــدل عــىل أن املراعــى املــد : وقــول ظهارهــا
ُشيوخالـ علوم ال قدر شبع اآلخذ خالف قـول بعـضامل إن كـان قـوم ال يـشبعهم اهلاشـمي  ُ

ئهـــا اً فـــإن أعطـــاهم غـــري مــستحق بطلـــت إن كـــان عاملـــ,زيــدوا قـــدر شـــبعهم  وإال ففـــي إجزا
وإال انتزعـــت, وعـــدم : قــوالن لألســـدية, وهلـــا, ومل يعزمهــا اللخمـــي وقيـــدمها بفوهتــا, قـــال

 وقــــد حــــصل ولــــذا لــــو ,املطلــــوب فيهــــا اإلخــــراج ألن ;اإلجــــزاء أحــــسن بخــــالف الزكــــاة
  .ضاعت بعده دون تفريط أجزأ

وعليـه إن غـر غـرم, وخيتلـف يف :  ألن املطلـوب إيـصاهلا, قـال;ويف الكفارة ال جتـزئ
  .كوهنا جناية يف رقبة العبد, وإن مل يغر مل يضمن ما تلف

 قها الفقـري ألن مـستح;وعـىل اإلجـزاء يغـرم:  قوالن كالزكـاة, قـالويف ضامنه ما أكل
  .مل يسلط عليهاو

  ]باب الكسوة[
  :وكسوة الكبري فيها ما حتل به الصالة; للمرأة درع ومخار, وللرجل ثوب 

  .قميص وإزار يشتمل به: الباجي وابن حبيب
ه ليس كسوة جيزئ ; وال يشتمل به واألظهر منعه,ال نص فيام يؤتزر به: الباجي  أل

  .للقصرية ما ال جيزئ للطويلة
 مــن مل يــؤمر بالــصالة للبــاجي :رابعهــا الرضــيع, و:ثالثهــا ;هــة كــسوة الــصغريويف كرا
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  .والصقيل عن حممد وابن حبيب,  وسامعه عيسى,عن ابن القاسم
 الـصبية :ثالثهـا ;ويف كون كسوة الصغري ككبـريه أو كـسوة سـنه وعـن ابـن املاجـشون

 ونقــل ,ن القاســملعيــسى عــن ابــ  هلــا درع دون مخــار إن مل تــؤمر بالــصالة:رابعهــاكرجــل, و
ُاملاجــشوناللخمــي عنــه, وعــن ابــن   ونقلــه مــع الــصقيل عــن ,مــع البــاجي عــن ابــن حبيــب ِ

ْبن رشدأشهب, وا   .عن ابن حبيب ُ
  .ال يشرتط كون الكسوة ككسوة أهله ونفسه: ابن بشري

  .ورأى اللخمي لزومه
ُقلــت  ثــم ال يلــزم كوهنــا ككــسوته, وال كأهلــه, وال كأهــل بلــده: ٌ هــذا وهــم; بــل قــال:ُ

ُاملاجـــشونقـــول ابـــن : قـــال كـــسوة الـــصغرية : ابـــن القاســـمكـــسوة الـــصبية كرجـــل, وقـــول : ِ
 استحــسان لــو كانــت الكــسوة كاإلطعــام يراعــى فيهــا املكفــر وأهلــه لكــسى الرجــل ككبــرية

ويل والنعلـــــني  ذو اهليئـــــة كـــــسوة مثلـــــه مـــــن أعـــــداد القمـــــص والعاممـــــة ومـــــا عليهـــــا والـــــرسا
  .والشمشكني

  . أو خز إن كانت متتهن ذلك يف بيتهامن حريرويف املرأة كسوة أهله 
ُقلت ُاملاجشونابن   عىل قويلاً وال يؤخذ منه كونه خترجي:ُ  ألن سـياقه ;وابن القاسم ِ

ـــه إبطـــال جلـــري قـــوليهام عـــىل القيـــاس  ألن العاممـــة وســـرتها والنعلـــني واحلريـــر واخلـــز ال ;أ
  .يصح القول بإلزامه

ئـد مـن كـل مـسكني عـىل مـد فلو أعطى طعام عرشة أقل أو أكثـر بطلـت ٍّ ولـه أخـذ الزا
  : والبناء عىل ما دونهًإن كان قائام

ـه ظاهرهـا, وعيـاض مـع ًويف رشط البناء عليه بقيامه قوالن ألمحـد بـن خالـد زاعـام  أ
  . قول أمحد بظاهرهااًاألكثر راد
ُقلـــت  بـــل بنـــصها إجـــزاء الغـــداء والعـــشاء فلـــو انتهبهـــا مـــستحقوها وفـــاتوا وعلـــم مـــا :ُ

  .كل منهم فواضح; وإال فإن كانوا عرشة فأقل بنى عىل واحدصار ل
َّدونـةكـسوة روايتـا حممـد وامل واًوأكثر ال يبنـي عـىل يشء ويف جـواز كوهنـا إطعامـ عـن  َ

  .ورويا ابن القاسم
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  .لو كفر بالثالثة عن ثالث غري مرشك أجزأ فلو رشكها فيها أبطلها: وفيها
  .والصقيل َّالشيخمل فقبله  ويكاًإال ثالث كسوة ومثلها إطعام: حممد

الــصواب عــىل األول يبنــي عــىل ثامنيــة عــرش, وعــىل الثــاين عــىل تــسع, وتبعــه : التونــيس
  .قول حممد غلط: ًاللخمي قائال
ُقلــــت  فيبطــــل مــــا أضــــيف منــــه ً بــــل وجهــــه وجــــوب انــــرصاف كــــل نــــوع ليمــــني حكــــام:ُ

  .لغريها بالترشيك ويصح باقي قائيل التفريق ال العتق المتناعه فيه
  .يبني عىل ستة جممل: ونقل ابن احلاجب عن حممد

 وإال فقال التونيس ,ورصف كفارة ملرصف أخرى رصفت قبل وجوب الثانية جائز
  .األحسن ال يعطي من أعطاه األوىل: واللخمي

  .جيوز وكرهه مالك: الباجي
ئه: ابن بشري   .يف جوازه وعدمه قوالن, ونقلهام ابن احلاجب يف إجزا
  .إن فعل أجزأه إن مل جيد غريهم: عن ابن القاسمعن حممد : الصقيل

 مــــن أطعــــم مــــساكني عــــن إحــــدى كفارتيــــه ال يعجبنــــي أن يعطــــيهم يف: وفيهــــا ملالــــك
  .كفارته األخرى

ام زاد يف ظهارها ال يعجبنـي أن يعطـيهم يف كفـارة : وإن مل جيد غريهم وقد مضت أ
  .اليمني األخرى
  .واألخرى عن ظهار أو غريه وكذا وإحدامها عن يمني باهللا: ابن القاسم

يف الكفــارتني, ولــو  َّلنيــةإنــام ذلــك الخــتالط ا: َّالــشيخعبــد احلــق عــن أيب عمــران عــن 
  .ميزمها يف نيته أجزأه, وصوبه أبو عمران

ُقلت   . لفظ ظهارها يأباه:ُ
  ]باب يف شروط الرقبة[

  :ورشط الرقبة إيامهنا
عتـق اجلنـني ال جيـزئ, وال يـرد, ال جيزئ يف ظهار أو غريه إال مؤمنـة سـليمة, و: فيها
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  .)1(والفطيم والرضيع لقرص النفقة أرجو جوازه وكذا األعجمي
معنـــاه الـــذي جيـــرب عـــىل اإلســـالم وإن مل يـــسلم, ومثلـــه يف كتـــاب : َّالـــشيخعيـــاض عـــن 

ه عىل دين مشرتيه: ًحممد قائال   .أل
ْيب زمنَنيأوابن  وأشهب وابن اللباد َسحنون َ لم, وعـزا عبـد معنـاه وقـد أسـ: واألكثر َ

ال يـصىل عليـه : وسـألت أبـا عمـران عنهـا مـع قـوهلم:  قـال:احلق األول لروايـة ابـن القاسـم
  . حاصله التزام السؤالاًفذكر كالم

وقـــــد يفـــــرق بعمـــــوم منافـــــاة الـــــصالة الكفـــــر رضورة منافاهتـــــا لـــــه بنوعهـــــا وجنـــــسها, 
 الكـافر بـل قيـل إياه بنوع كونه كفارة ال بجنسه رضورة صحة عتـق بخالف منافاته العتق

  .اثمنً إنه أفضل من عتق املسلم إذا كان أكثر
عن قـول مالـك يف  للخمي  مل يعقل دينهاً إن كان صغري:ثالثها :ويف إجزاء املجويس

ْبــن وهــب وأشــهب مــع ا,غــريه أحــب إيل: األعجمــي ويف صــغري الكتــايب : واللخمــي قــال َ
  .قوال ابن القاسم, والسابقني

ٌملكا ملسلم مسلمولد النرصاين : أبو مصعب ٍ ً.  
ٍإن ولـــد يف ملـــك مـــسلم مل جيـــرب, وإن ســـبي وال أب معـــه : وعكـــس ابـــن حبيـــب فقـــال

  .فكصغري جمويس
ئع اإلســـالم وزيـــاه بزيـــه : وروي إن أعتقـــه إثـــر ملكـــه مل جيزئـــه, وبعـــد أن رشعـــه بـــرشا

  .وإن مل يفهم أجزأ
ُاملاجشونابن  ه: ِ   .مسلم ومل يعقل دينه فمسلم يملكه ,إن مل يكن معه أبوا

إذ ال ذمــة يف الولــد إال إن كــان  اًوكــذا إن كــان أحــد أبويــه رقــ: ًوصــوبه اللخمــي قــائال
ه حرين   .أبوا

  .املانع متام السعي يمنع اإلجزاءوالعيب 
                                     

إيامهنا والـسالمة مـن عيـب يمنـع متـام الـسعي وغـري ملفقـة حمـررة لـه خاليـة ( ما معناه :قال: َّالرصاع قال )1(
 , فــإن تــوفرت هــذه الــرشوط أجــزأت باتفــاق وانظــر مــا فــرع عليهــا)لعتــق ومــن العــوضمــن شــوائب ا
  .وهو ظاهر
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ٍكالعمى, أو يبس شق لفالج, وقطع اليد: فيها ٍ.  
  .واإلقعاد, والشلل, وفقد األصابع: اللخمي

  .وخفيف العيب لغو
  .رض, أو عرج أو صممكاخلفيف من م: اللخمي
ُقلت   .كره األعرج مرة وأجازه مرة وآخر قوله ال جيزئ إال خفيفه:  يف نذورها:ُ

               إن كــــــــان : اختلــــــــف قولــــــــه يف األعــــــــرج بــــــــاإلجزاء ومنعــــــــه, ثــــــــم رجــــــــع إىل: البــــــــاجي
  . أجزأاًخفيف
ْبن رشدا   .أجزأ خفيفه ال فاحشه: حاصل قوله: ُ

ملة, قالٍوكجدع يف األذن,: اللخمي معها   .وبعض األسنان:  أو قطع أ
  .أو الرضس: الباجي عن ابن حبيب

ْبن رشدا   . واستحسن مالك غريه,اًوجيزئ ولد الزنا اتفاق: ُ
  .ال جيزئ أجذم وال أبرص: وفيها

جيــــزئ خفيــــف : قــــال أشــــهب ومل يفــــرق ابــــن القاســــم بــــني قليلــــه وكثــــريه,: اللخمــــي
  .الربص; فيلزمه خفيف اجلذام

ُقلت   .خف الربص أ:ُ
  .ا بينًاًمرض  الاًجيزئ األبرص إذا كان خفيف: وكذا بداية السل, ثم قال فيها: قال

  . ونقل اللخمي رواية حممد,ويف إجزاء األعور; روايتها
ه ا ْبن رشدوعزا ُاملاجشونالبن  ُ   . والباجي لرواية املبسوط,ِ
ْبــن رشــديف الــصمم والعــرج البــني قــوال أشــهب ومالــك, وعزامهــا ا: اللخمــي حــد أل ُ

  .قويل أشهب, وثانيهام مع ابن القاسم
 يكــره للخمــي عــن أشــهب, ومالــك, وهلــا, :ثالثهــا, ًويف اخلــيص ولــو كــان الــذكر قــائام

ْبن رشدوعزا ا   .األول لسامع القرينني, والثاين لسامع عيسى ابن القاسم ُ
ال جيزئ األخـرس أو ذاهـب األسـنان أو أرشاف األذنـني, وعـىل قـول : اللخمي عنه

  .جيزئ:  األصمأشهب يف
  . كاألبكماً يعرس فهمه غالباً شديداًمتغري خمارج احلروف إىل العجمة تغري: الباجي
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  .اًال جيزئ املجنون ولو أفاق أحيان: وفيها
  .مل يبعد أشهب بقوله إن كان جين مرة يف الشهر أجزأه: اللخمي

بـــاجي نقـــل اللخمـــي عـــن حممـــد, وعنهـــا, وعـــزا ال ويف إجـــزاء املـــريض يف غـــري النـــزع
ُاملاجشوناألول البن  ِ.  

ليها لغري ابن القاسم:ثالثهاويف أقطع األصبع,    . إن كان اخلنرص أو موا
ُاملاجشونفيها مع ابن    .ولو كان اإلهبام, وهلا, واللخمي: ًقائال ِ

  .اختلف قول ابن القاسم يف املبسوط يف أقطع أصبع: الباجي
  .ال جيزئ أقطع األصبعني: وفيها

  .ٍت إحدامها من يد واألخرى من رجل أجزألو كان: اللخمي
  .ال جيزئ أقطع اإلهبامني: الباجي عن القايض

ّالعتبـــــي البـــــاجي عـــــن  ِ ْ ٌإن ظهـــــر بأمـــــة أعتقهـــــا محـــــل أجـــــزأ: عـــــن ابـــــن القاســـــمُ          ورجـــــع ,ٍ
  .بقيمة العيب
ُقلــت  َســحنونبــل يف ســامع  َّالعتبيــةيف   ظــاهره ويفعــل بالقيمــة مــا شــاء, ومل أجــد هــذا:ُ

  .ٍجيعل قيمة عيب عبد أعتقه لظهاره يف رقبة أو متامها:  ابن القاسمرواية
ْبن رشدا   . جيوز يف الرقاب الواجبةاً إن كان عيباًاتفاق: ُ

ٌمـــن أعتـــق رقبـــة واجبـــة بـــان أن نـــصفها حـــر : وســـمع حممـــد بـــن خالـــد داود بـــن ســـعيد ً ً
  .دلس به البائع ردها عىل بائعها

ْبن رشدا   .ه بقيمة العيباملشهور إمضاء عتقه ورجوع: ُ
ّالعتبي  ِ ْ َأصبغعن ُ ْ  ; أجـزأاً أو مطبقـاً فكرب أخرس أو أصم أو مقعداًلو أعتق منفوس: َ
ه حيدث   .مل يرده به  ولو ابتاعه كذلك فكرب كذلك,أل

وخة َّالــــشيخوالــــدين املــــانع ســــعيه لنفــــسه لــــرصفه لقــــضاء دينــــه, وزمانــــة : ابــــن حمــــرز
بيعـــه, وال جيـــزئ ذو عقـــد  ك, ولـــذا جـــازيمنعـــان إجـــزاءه بخـــالف الـــصغري الســـتقباله ذلـــ

 أو معتـق بعــضه, أو إىل أجـل, أو مكاتــب, أو مـدبر لربــه أو ملبتاعـه يف غــري ,حريـة أم الولــد
  .األخريين

 يف املـــدبر :رابعهـــا ,بـــإجزاء ويف نقـــض بـــيعهام ومـــضيه بمـــيض عـــتقهام دون إجـــزاء أو
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قال اللخمي واختيارهاًمطلق   . واملكاتب إن ريض بيعه أل
 منـــه ً يف املـــدبر وإن ابتـــاع زوجتـــه حـــامال:ثالثهـــا ,يف فـــوهتام بـــالعتق دون إجـــزاءوفيهـــا 
  .فأعتقها مل جتز

 لعتق نجز وال عتق أمـة نـاجزا محلهـا لغـري ًوال جيزئ عتق إىل أجل كام ال يرفع تقويام
معتقهــــا كــــام دون عتــــق ولــــه أمــــة حامــــل منــــه أعتقهــــا عــــن كفارتــــه لوقــــف جــــاز عتقهــــا عــــىل 

  .وضعها
مــن أعتــق بعــض عبــده لظهــاره ثــم كملــه أو أبــى فجــربه :  ابــن القاســموســمع عيــسى

  .احلاكم فكمله أجزأه وإن أبى كمله احلاكم
ْبــن رشــدا وال جيــزئ كقوهلــا مــن أعتــق حظــه لــذلك فقــوم عليــه باقيــه مل جيــزه, ومنــع : ُ

ُاملاجـــــشونابـــــن  ئه حـــــظ رشيكـــــه وعتقـــــه لوجـــــوب  ِ  إجـــــزاءه بتكميلـــــه بعتـــــق باقيـــــه أو بـــــرشا
  .تكميله فيهام

ُاملاجــشونقــول ابــن القاســم فيهــا عــىل قــول ابــن  ومحــل بعــضهم ال يــصح; ألن دليــل  ِ
قوهلــا أن التبعــيض عنــده إنــام هــو أن يعتــق حــظ رشيكــه حيــث ال يلزمــه أن يقــوم عليــه وإنــام 

  .َسحنونقول  يصح أن حيمل عليه
ُقلـــت  لظهـــاره نـــصف عبـــد ثـــم اشـــرتى باقيـــه فأعتقـــه اًمعـــرس إن أعتـــق: قلـــت: نـــصها :ُ

ـــه قـــالاًمـــا ســـمعت منـــه يف هـــذا بعينـــه شـــيئ:  قـــاللـــذلك إن ملكـــه بعـــد ذلـــك مل يعتـــق :  إال أ
  . فإذا مل يعتق عليه مل جيزه لظهاره والظهار ال يكون فيه تبعيض العتق,عليه

ـه حيكـم ; مل جيزه تكميله إن قوم عليـهاًولو كان حني أعتق بعضه مورس: َسحنون  أل
  .عليه بعتقه كالذي يشرتي برشط العتق

ئـه, فيغـرم نـصف قيمتـه قـوال اًلو أعتق لظهـاره عبـد: اللخمي  لـه فيـه رشك ففـي إجزا
َأصــــــبغ وقــــــول ,لــــــيس لــــــرشيكه منعــــــه: ًابــــــن القاســــــم قــــــائال ْ             ال يعجبنــــــي ثــــــم ذكــــــر قولــــــه : َ

ثــم ذكــر ســامع  ,مــن أعتــق حظــه ثــم اشــرتى باقيــه فأعتقــه لظهــاره أو قــوم عليــه مل جيــزه: فيهــا
كله أو بعضه ثم ذكر قول ابـن  هذا اختالف وال فرق بني ملكه: لعيسى ابن القاسم وقا

ُاملاجشون َصـبغَلـه وأل ِ  وخـرج عـىل قـول ابـن القاسـم أجـزأه إذا قـوم عليـه حـظ رشيكـه أو ْ
رس فابتاعه واختار إن أعتق مجيعـه إن ختـري رشيكـه  فـإن أجـازه أجـزأ وإن أبـى قـوم عليـه ,أ
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  .حينئذ ومل جيزه
ُقلت   . وهو ميل لزم رشيكه,ق أحد الرشيكني يف األمة مجيعها يف قذفها إن أعت:ُ

  .وليس لرشيكه عتق حصته: ابن القاسم
  .له ذلك عند كل الرواة غريه: َسحنونقال 

 واملـشهور أن , والفرق ظـاهر,خرج اللخمي اخلالف إذا كان باقيه لغريه: ابن بشري
ية التكميل   . وفيام يملك بعضه باحلكم,فيام يملك كله بالرسا
  .من أعتق نصف عبده, ثم فقد وقف باقيه كسائر ماله:  هذا خالف نصها:ُلتُق

ئـه إن جهـل مطلقـ:اللخمي , أو إن كـان اً يف عـدم إجـزاء عتـق مـا اشـرتي بعتـق وإجزا
  .اً إن رشطه لكفارته أجزأ مطلق:رابعها ,ال وضيعة يف ثمنه

فيـــه نظـــر : للخمـــي عنهـــا وعـــن ابـــن كنانـــة وابـــن القاســـم وعبـــد احلـــق عـــن حممـــد قـــائال
ئه أراه البن ميرسة وحممد   .لعدم متام ملكه وأعرف فيها عدم إجزا

َّن القـصاروقـول ابـ: اللخمي  هـو ,اعتـق عبـدك لظهـاري بجعـل ففعـل أجـزأ: إن قـال ُ
ئها عن الغري   . وال فرق بني العوض وعدمه,أصل ابن القاسم يف إجزا

ُقلـــت ومـــن ,  أجـــزأهعـــن كفـــارة رجـــل فرضـــيه مـــن أعتـــق عبـــده  فيلـــزم تنـــاقض قوهلـــا:ُ
  .أعتق عبده عن ظهار رجل بجعل لزمه اجلعل, وكان الوالء له ومل جيزه

بــل الفــرق أن األول معــروف فــألغي فيــه اعتبــار احلجــر, والثــاين مكايــسة فــاعترب فيــه 
  .اً تاماً ملكاًاحلجر فمنع كونه مملوك

بة: وفيها   . ولو ملكه لذلك,ال جيزئ ما جيب عتقه لقرا
  .يه دين يرده أجزأه لكفارته بإذن رب الدينلو ملكه وعل: اللخمي
ُقلــت ء, إن كــان بإســقاطه مــن دينــه ثمنــه:ُ ــه   وملكــه بــرشا ال بغــري عــوض فواضــح كأ

ه إن قام بدينـه  بة; أل اشرتاه من بائعه وكفر به عنه وإال فإذنه كعدم دينه فيجب عتق القرا
  .فال عتق وإال فال مانع

يه عتقه بملكـه بغـري أمـره أجـزأ ه عـىل قـول ولو كفر عنه غريه بعتق من جيب عل: قال
  .ابن القاسم
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ئه بـأمره قـوالن بنـاء عـىل أن أمـره كملكـه أوال كـالقولني يف فـسخ نكـاح مـن  ويف إجزا
  :أعتق زوجها عنها بأمرها

ُقلت   . مها قوال ابن القاسم وأشهب يف والئها لكن بامل دفعته الزوجة للمعتق:ُ
ة أبا املوىص فأعتقه أجزأه إن مل يكن أوىص لو اشرتى ويص بعتق رقبة واجب: حممد

ئه قوال حممد قائال ئه; وإال ففي عدم إجزا لـيس : كام لو اشرتاه هو; واللخمي قائال: برشا
ه ال يعتق عىل ميت كام لو قـال اشـرتوه ممـن هـو بيـده إلسـاءته إليـه;كذلك  وال تعتقـوه , أل
  .مل يعتق

إال أن يعرف يف الوقت مكانـه وسـالمته  عن ظهاره مل جيزه اًويف لقطتها من أعتق آبق
  :من العيوب أو يعلم ذلك بعد العتق

َأصــبغالبــاجي عــن  ْ  ويعلــم كونــه حــني ًســليام ال جيــزئ اآلبــق إال أن يوجــد بعــد عتقــه: َ
 ثــم اعتــل مل جيــزه حتــى يكــون اً ثــم صــح أو صــحيحً فلــو كــان يومئــذ علــيالاًعتقــه صــحيح

  .قاسم يف احلالني وروى أكثره عن ابن الاًصحيح
ُقلت   .سالمته يف احلالني خالف ظاهرها, والقياس اعتبار:ُ

  .ٌواضح جيزئ املرهون, واجلاين إن فديا: وقول ابن شاس
  .نظر; لعدم قدرة العبد عىل التخلص جيزئ املغصوب: ويف قوله

ونــصها والروايــات ال جيــزئ فيهــا عــرض وال ثمــن وال جتــزئ يف غــري مــا ذكــر ولــو يف 
  . دفن ميتبناء مسجد أو كفن أو

مل أســـمع منـــه إال : اشـــرتاها قـــال فـــإن وهبـــت لـــه كفارتـــه أو تـــصدق هبـــا عليـــه أو: قـــال
ء صدقة   .أشد التطوع وهذه كراهة رشا

ُشيوخغري واحد من  ـه كفـارة اً ذاكـرً جهـالاًملن دفـع فيهـا عرضـ: عبد احلق ُ  ألخـذه أ
ام  ومن مل جي, وإال مل يضمنه الفقري,ًاسرتجاعه أو ثمنه إن كان قائام د أحدها صام ثالثة أ

  .يستحب تتابعها
ال يعطـــف عليـــه  روى حممـــد ال يـــصوم حتـــى ال جيـــد إال قوتـــه أو كونـــه ببلـــد: الـــصقيل

  .ال لروايته فيه, والبن مزين عن ابن القاسم نحوه, وعزا اللخمي األول ملحمد
  .وهذا حرج, مقتىض الدين التوسعة فوق هذا: قال
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               عــــن قــــوت يومــــه مــــا حيــــصل بــــه أقــــل مــــا جيــــزئ املعتــــرب يف ذلــــك أن يفــــضل : البــــاجي
  .من الثالثة
ُقلـــــــت                    األقـــــــرب عجـــــــز مـــــــا يبـــــــاع يف فلـــــــسه ويكمـــــــل عتقـــــــه عـــــــن متـــــــام أحـــــــد الثالثـــــــة :ُ
  .ينقله للصوم

ال يبعـــد إلـــزام مـــن قـــدر عـــىل بعـــض غـــري العتـــق فعلـــه ذلـــك : وقـــول ابـــن عبـــد الـــسالم
ئه كعدمه بعدم كلها فلـو لـزم انتظـاره  يرد بأن عد,وينتظر ملك تكميله م الكل بعدم أجزا

  .باألول لزم بالثاين وهو خالف اإلمجاع
  .اختلف يف ذي مال غائب: اللخمي

  .ال جيزئ صومه وليتسلف: ابن القاسم
  . وإن طال مرضه,ال جيزئ املظاهر إال الصوم: كقوله
هاًف مـــــسلاًقيـــــل إن قـــــرب جميئـــــه انتظـــــر أو تــــسلف, فـــــإن صـــــام واجـــــد: أشــــهب ;  أجـــــزأ

باملـــه كفارتـــه  جيـــزئ املظـــاهر إن مـــرض إطعامـــه وملحمـــد معهـــا ملـــن أحـــاط الـــدين: كقولـــه
  .بالصوم ال كاملك دار أو خادم وإن قل ثمنهام

  .املعترب حاله حني تكفريه ال يوم يمينه وال حنثه: الباجي
ـرس فليعتـق: وملحمد عن ابن القاسم  ومل ,إن ترك العتق واجـده فأعـدم فـصام, ثـم أ

  .أسمعه من مالك
ـــرس فلـــم يعتـــق حتـــى أعـــرس فليـــصم إنـــام ً إن تظـــاهر معـــرس:يف ظهارهـــا: َّالـــشيخ ا ثـــم أ

  .ينظر ليوم يكفر
 اًاملــــشهور عــــن مالـــــك اإلجــــزاء كمــــن تـــــرك الــــصالة أول الوقــــت صـــــحيح: البــــاجي

هاًفمرض آخره فصالها جالس   .عندي االستحباب  ووجه األول, أجزأ
ُقلـــت ـــه عـــىل قـــويل الفـــ:ُ  وذكـــر البـــاجي قـــول ابـــن القاســـم يف ,ور والرتاخـــي األقـــرب أ

  . ومل يذكرها عبد احلق إال يف كفارة الظهار,َّالشيخكفارة اليمني باهللا وكذلك 
ُشــيوخقــال عــن بعــض   ولــو مل , إنــام قــال ابــن القاســم هــذا إذا وطــئ فلزمتــه الكفــارة:هُ

رس فال يؤمر بالعتق   .يطأ فلم يكفر حتى أعرس فصام ثم أ
  .زئ بغري الصوم عن امليت دون إذنهجي: ابن حارث
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الثـاين ملحمـد   بإذنه ملحمد عن أشهب ونقله وحممد وعـزا البـاجي:ثالثها :ويف احلي
ُاملاجـــشون وزاد البـــاجي والبـــن ,ال لنقلـــه لقيـــاس ابـــن القاســـم عـــىل  والثالثـــة يف ظهارهـــا ِ

ذنـــه إن قـــول مالـــك فيهـــا عـــن امليـــت, ولغـــريه والبـــن القاســـم, وللبـــاجي عنـــه جيـــزئ بغـــري إ
  .ال جيزئ:  وإن مل يرضه فقال أبو عمران,رضيه بعد العتق

  .ولو أذن له وجيزئ الصوم برشطهوال جيزئ العتق لذي رق 
  :ويف غريها بإذن ربه

  .ثالثة: قال اللخمي
  .َّ أرجو إجزاءه, والصوم أحب إيلفيها

كر ابن حبيب قوله , ك به, وأخـربين بـه األخـوان عـن مالـال بأس: قال و,أرجو: وأ
ُاملاجشونوعنه مع ابن    .ال جيزئ: ِ
يف قلبي , وباهللا تعاىل أجزأه, والصوم أبني إن أذن له يف إطعام اليمني:  ملالكوفيها
  .منه يشء

ه لو كفر عنه بإطعام أجزأه;جيزئه: ابن القاسم   . أل
  :احلالف طريقانَّ نية ويف كون اليمني عىل

ْبن رشدا   . مع إثمهاًاملحلوف له إمجاع َّ نيةعىلوابن زرقون فيام يقطع به حق غريه  ُ
 عكــسه :رابعهــا, واً إن كــان مــستحلف:ثالثهــا ,ويف غــريه يف كوهنــا كــذلك أو عــىل نيتــه

 ويف غـريه األول وسادسـها ,وخامسها يفرق بني املستحلف واملتطوع فيام يقـىض بـه عليـه
ـــام مـــع ســـامع َســـحنونويف غـــريه الثـــاين للعتبـــي عـــن   ,ن بـــالطالقعيـــسى ابـــن القاســـم يف األ
ْبــن وهــبوعيــسى مــع ســامع زونــان ا ُاملاجــشونابــن  مــع َســحنون وســامع ابــن القاســم و,َ ِ ,

َأصبغودليل سامع عيسى مع نص حييى عنه, و ْ   . وسامعه ابن القاسمَ
فــإن كانــت بــام يقــىض بــه عليــه مــن طــالق أو عتــق وعليــه إن أحلفــه طالبــه, : اللخمــي

  .طالبه قوالن َّ نيةبينة مل ينو, وإال ففي كوهنا عىل نيته أو
فه دوهنا فالقوالناًوإن طاع هبا قادر   . عىل انرصا
 وإن مل تكــن يف , ولــه أن يلغــز هبــا, ال خيلــص منــه إال هبــا فعــىل نيتــهًوإن دفــع هبــا ظلــام

  .حق وال دفع ظلم ففي جواز إلغازه وكراهته قوالن
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: يف غــريه و,إن ألغــز يف يمينــه ليفــر مــن حــق فــال كفــارة ويــأثم: ويف كتــاب ابــن حبيــب
  .وال يأثم

مـا كـان يف : فجعلها عىل نيته وإن كان يف حق, ثم قال عن ابـن حبيـب: قال اللخمي
  .فيه للحالف; قاله مالك َّلنيةنيتك وما يف حق عليك فا َّلنيةخديعة ففيه اإلثم وا

ُقلت ْبن رشد ظاهره خالف ما مر ال:ُ ُ.  
 برجلـــه اًلـــه ناويـــ جاريـــة ئيف مبـــتىل بغـــرية زوجتـــه حلـــف هلـــا ال وطـــ وســـمع القرينـــان

ه جير لغري ذلك;بطنها أكرهه   . أل
ْبن رشدا اللغز اعتـذار أو تطييـب للـنفس ال يف حـق يتعلـق بـه يف إعاملـه دون كراهـة : ُ

املحلـــوف لـــه البـــن حبيـــب وســـامع القـــرينني  َّ نيـــة لغـــو; ألهنـــا عـــىل:ثالثهـــا ,يف فعلـــه ومعهـــا
  .ورواية ختيريها

 وعــىل الثــاين حيلــف فــيام  قــوالنوإعاملــه مــع تأثيمــه يف حــق وجــواز ويف لغــوه بخديعــة
  .ال عىل ما نوى كانت عليه بينة أم , فاحللفايقىض به عليه إن كان مقر

كر فلام ثبت ادعى ا   .مل يقبلَّلنية ولو أ
  ]يف اليمني مطلقالنيَّة باب فيما يوجب اعتبار ا[

  .وإال فطرق ;)1(اًاقإن وافقت ظاهر اللفظ أو خالفته بأشد اعتربت اتفَّلنية وا
يف  اًيف طـالق أو كـذب  كـدعوى نيتـه مطلقـة أو ميتـةاإن بعدت جـد: الصقيل عن حممد

  .حتريم ألغيت
 ولــــــو ,وإن خصــــــصت يف األفــــــراد واألزمنــــــة وال قرينــــــة قبلــــــت يف الفتيــــــا ال القــــــضاء

ه يف ال وطــــئ جاريتــــه أن مــــراده بقدمــــه, ويف حكمــــة طــــالق; أن  بــــإخراج الــــراجح كــــدعوا
  .اريته حكمة ال زوجته حكمةمراده ج

ومع القرينة ينوى يف القضاء كقول من حلف لزوجتـه أو رشط هلـا يف عقـد نكاحهـا 
أن مراده مدة كوهنا زوجته وكقول من حلفـت بعتـق ال دخـل  طالق من يتزوج يف حياهتا

                                     
  . وهو ظاهر)املوافقة لظاهر اللفظ أو املخالفة له بأشد(قال ما معناه : َّالرصاع قال )1(
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بتهـــا أحـــد لعتبهـــا زوجهـــا عـــىل دخـــوهلم هلـــا ومـــات زوجهـــا أن مرادهـــا مـــدة  عليهـــا مـــن قرا
القـــضاء أن يكـــون عـــىل يمينـــه بينـــة فـــإن مل , وضاء العـــرف التخـــصيص كالقرينـــةواقتـــ حياتـــه

  . ومل حيك,فإقراره كبينة عليه  فإن خوصم وروفع,هذا إن مل خياصم: تكن نوي وقيل
ْبن رشدا ه ملحمد ُ   . ومل حيك ابن بشري غري األول,غريه وعزا

ة عليــه صــدق وإال  وال بينـ,إن كانــت يمينـه ممــا ال يقـىض عليــه هبـا أو كانــت: اللخمـي
  .فال إال أن يكون لنيته بساط أو عادة فينوى

ــت طــالق إنــام نويــت يف العــدة : وســمع عيــسى ابــن القاســم لــو قــال يف إن راجعتــك فأ
  . ال مع قيام البينة عليهاًنوى مستفتي

ْبـــــن رشـــــدا  يف إن: إقـــــراره بـــــاليمني بعـــــد رفعـــــه كالبينـــــة وقالـــــه حممـــــد وكـــــذا لـــــو قـــــال: ُ
إنــــام نويــــت فيهــــا; ففــــي ســــامع عيــــسى روايــــة ابــــن :  ولــــو قــــال, بعــــدهاارجتعتــــك إنــــام نويــــت

   .ال ينوى: القاسم
  . ينوى مع يمينه:ابن القاسم

ْبن رشدا    مل يذكر أقامت عليه بينة أم ال?:ُ
  .وينبغي ولو قامت عليه

ُقلت ه الزم قوله مع يمينه:ُ   . بل ذكره أل
 أو اً أو إن كــان مــستفتياًطلقــإنــام نويــت بعــدها ففــي تنويتــه م: ولــو قــال يف ال راجعتــك

  :لنيته بساط
ْبن رشدختريج ا َأصـبغ وسـامعه ,عىل سامع عيسى ابن القاسم املتقدم ُ ْ  مـع نحـو قـول َ

  .مالك
َأصبغ ْ ب: َ   .ارجتعها كارجتعتها:  ملن قالاًوإن تزوجها جوا

ء املخالفـة ظـاهر لفظـه فـيام ال يقـىض فيـه أو يف االسـتفتاَّلنيـة ا: ويف مواضع مـن البيـان
  :اًمقبولة اتفاق
ُقلت   .خالف االتفاق  يأيت يف مسمى اخلمر:ُ
املحتملـة  َّلنيـة وااًويف غريمها وال دليل عليها من بساط وال غريه ال تقبـل اتفاقـ: قال
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هبــا وإن  دون يمــني ودونــه يف غريمهــا تقبــل يف اليمــني التــي مل يتقــدم لــه إنكارهــا مــع الــدليل
  .مل ينو فيها ةالبين تقدم إنكارها فأقر هبا لقيام

 وإن احتملهـــا اللفـــظ ورجحـــت ,إن خالفـــت ظـــاهرا مل تقبـــل بحـــال َّلنيـــةا: املقـــدمات
  . بقرينة قبلت دون يمني وإال فبيمني

  ]باب يف شرط النية[
 ولـــو وصـــلت هبـــا لغـــو , وهـــي بعـــدها,حـــصوهلا قبـــل متـــام اليمـــني َّلنيـــةورشط ا: قـــال

بـساط قبلـت مـع  ه ظـاهر لفظـه وهلـاخالفـت نيتـ وله يف سامع عيـسى إن ,بخالف االستثناء
ـــه خانـــه يف ســـفر اًدون بـــساط كمـــن حلـــف بطـــالق مـــا خـــان فالنـــ ويمينـــه  يف ســـفر فـــشهد أ
ــه كلمــه أمــس فقــال ســفري هــذا أو ال نويــت يف: فقــال نويــت اليــوم مل : كلــم فالنــا فــشهد أ

  . ينو اتفاقا
غـو بخـالف  ولو وصـلت هبـا ل,حصوهلا قبل متام اليمني وهي بعدها َّلنيةقال رشط ا

  .فطرق َّ نيةفإن مل تكن ,االستثناء
ٍإن كانـــت عـــادة ختاطـــب محـــل عليهـــا إن مل يعـــرف احلـــالف موجبهـــا لغـــة أو : اللخمـــي

عرفــــه وتــــرك اســــتعامله وإال محــــل عــــىل موجبــــه لغــــة وهــــذا مــــع عــــدم العــــادة يف االســــتعامل 
 ,العــــادة يقــــدم مــــا يوجبــــه اللفــــظ علــــيهام, ويقــــدم عــــىل :والبــــساط فــــإن كانــــا فثالثــــة أقــــوال

  .والبساط عليه, ويقدمان عليه والبساط عىل العادة
  ]باب يف البساط[

ال ينبغــي أن خيتلــف يف : رد ابــن بــشري نقــل اللخمــي بقولــهو, والبــساط ســبب اليمــني
  .تقديم البساط يرد بصحته

ْبن رشدا ففـي محـل يمينـه عـىل بـساطها ثـم عـىل مـا عـرف مـن قـصد  َّ نيـةإن مل تكـن لـه: ُ
امهن  عـىل :ثالثهـا ,عـىل ظـاهر لفظهـا أو عليـه ثـم عـىل البـساط ثـم عـىل العـرف م ثـمالناس بـأ

 ثــم عــىل ظــاهر اللفــظ للمــشهور مــع ســامع القــرينني وقــول ابــن كنانــة وابــن نــافع ,البــساط
َأصبغو ْ  إن مل يكن لليمني بساط فاهرب منها وسامعه مع سـامع القـرينني: قائال َسحنون وَ
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,  فــإن الزيــت غــال,قــال لزوجتــه وقــد ســمرت قــوميفــيمن : روايــة ابــن القاســم مــع قولــه
ـــــت طـــــالق: ال, فقـــــال: فقالـــــت إن مل تقـــــومي ألصـــــبنه يف البالعـــــة; فلـــــم تقـــــم فـــــصبه دون  أ

  .البالعة هو حانث ويف مسائل مثلها
                  أقــــــيم األول والثالــــــث منهــــــا وخــــــرج الثــــــاين عــــــىل اخلــــــالف يف قــــــرص العــــــام : وقولــــــه
  .عىل سببه

 إن اً أو رشعـاًوالبساط ففي محلـه عـىل مقتـضاه لغـة أو عرفـ َّلنيةفقدت اإن : ابن بشري
  .كان ثالثة

  :واللفظ املحتمل ألكثر وأقل يف حنثه به
ـــت : نقـــل اللخمـــي تـــه حـــامال إذا وضـــعت فأ روايتـــي حممـــد يف حنـــث مـــن قـــال المرأ

  .طالق بوضعها أحد ولدين ببطنها أو بوضعهام
ــه ال حينـث: ابـن بــشري  يف هــذا إال بوجـود مــا حلـف عليــه ويف حنثــه يف هـذا بنــاء عـىل أ

ت طالق بمغيب احلشفة أو بالوطء التام نقال اللخمي   .إن وطئتك فأ
 إىل الـصدر ال يكلمـه إىل اًوسمع عيسى ابن القاسم من حلف بالطالق ال كلم فالنـ

 ويف إن مل يكلمه يف الصدر فهي طالق يكلمه ,الصدرين وال حينث بكالمه يف األول آخر
  . وال حينث بتأخري كالمه للثاين, األوليف

 عـن حممـد َّالـشيخ إن مل يقـل كلـه للمـشهور مـع روايـة :ثالثهـا ,ويف احلنث بـبعض كـل
بعدمـه, واللخمـي مـع ابـن :  ونقـل اللخمـي قـول اجلـالب يتخـرج فيهـا قـول,ولو قـال كلـه

  .َسحنون
فـــع عـــد اللخمـــي اخلـــالف مـــع تأكيـــده بكـــل لـــيس كـــذلك التـــرصيح بـــه ر: ابـــن بـــشري

, اًاخلــالف, وعكــسه لــو رصح بالبعــضية فلــو نــوى ذلــك نــوى فــيام ال يقــىض بــه عليــه مطلقــ
  .بينة يف غريه إن مل تكن عليهو

ُقلت  يرد رده بنص رواية حممد وشهرة استعامل كل بمعنى الكلية ال الكل فيتعلـق :ُ
  .باألجزاء وسوى اجلالب بني بعض كل أو واحد من عدد

تام طالقتــان ال حنــث مــن قــال لزوج: قلــت يف عتقهــا تيــه إن دخلــتام هــاتني الــدارين فــأ
  .بدخول إحدامها
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  .واألول واحلنث فيهام ال يشء: قال. حينث يف الداخلة فقط: أشهب
ُقلت ض:ُ ه الباجي البن القاسم وقول أشهب ملالك أ   .اً عزا

ْبــن رشــدا اتفــق مالــك وأصــحابه عــىل حنــث مــن حلــف ال فعــل فعلــني بأحــدمها وال : ُ
 ببعــــضه, ويف حنثــــه يف مــــسألة عتقهــــا الثالثــــة, وعــــزا الثــــاين لــــسامع عيــــسى ابــــن فعــــل فعــــال

ــــتام حــــران إن شــــئتام ولــــسامعه أبــــو زيــــد فــــيمن قــــال: القاســــم يف مــــن قــــال لعبديــــه عبــــدي : أ
ض إن شئتام صدقة عليكام   .اًأ
  .حنث من حلف ال هدم هذه البئر هبدم حجر منها: وفيها

               رد اللفـــــــظ; ألن ذلـــــــك ال يقـــــــع عليـــــــه ألن القـــــــصد عـــــــدم قرهبـــــــا ال بمجـــــــ: اللخمـــــــي
  .اسم اهندام

ّالعتبي  ِ ْ ناقض أبو يوسف املغرية يف احلنث ببعض بيـضة دون الـرب بـه, : َسحنونعن ُ
كلهــا كمــريض طلــب  فأجابــه بــأن قــصد احلــالف كراهــة مطلقهــا, ولــو دل بــساط عــىل قيــد

  .فحلف ال أكلها ال حينث ببعضها أهله تكلفه أكلها
ُقلـت  لـيس هـذا خــالف روايـة حممـد; ألن قـصد الكــل ال يقبـل الكليـة بخـالف لفــظ :ُ

مـه : كل وسمع عيسى ابن القاسم من قال إن صىل ركعتني فامرأته طالق فقطـع بعـد إحرا
  .حنث

  :وحينث بتبييته الصوم حتى طلع الفجر يف يمينه ال صام
  .عدم احلنث بذوق ما مل يصل حللقه يف ال أكله: وفيها
 فخرجــه ; بأحــدمها إال أن ينــوي مجعهــاماًزيتــ واً مــن حلــف ال أكــل خبــزحنــث: وفيهــا

ْبـــن رشـــدا ا; ألن ًوصـــوب اللخمـــي قـــول أشـــهب ال حينـــث مطلقـــ القـــصد عـــىل عـــدم رعـــي ُ
املـــراد أال يأكـــل اخلبـــز مأدومـــا بـــه وكـــذا يف اخلبـــز مـــع اخلبـــز وحينـــث يف ال آكـــل زيتـــا وجبنـــا 

  .بأحدمها
تــه هــذين ا: وفيهــا  حنــث اًلثــوبني ونيتــه ال كــساها إيامهــا مجيعــمــن حلــف ال كــسا امرأ
  .بأحدمها

 مجيعــا يف الكــسوة ال الزمــان ومحلــه أشــهب عــىل :يريــد:التونــيس واللخمــي والــصقيل 
للتونـيس  حتـى ينـوي املعيـة يف الكـسوة وعـزا عبـد احلـق مـا معية الزمان فلم حينثه بأحدمها



אא 

 

417

417

بـــــه يف تنويتـــــه يف ,للـــــشيخ  ألن العـــــرف مجعهـــــام ;يتـــــاال آكـــــل خبـــــزا وز وزاد عنـــــه فـــــارق جوا
  .بخالف الثوبني ليس العرف مجعها

حماســن  وســمع أبــو زيــد ابــن القاســم مــن حلــف ال وطــئ فــرج حــرام فوضــع يــده يف
زل حنث   .جارية امرأته وضمها إليه حتى أ

لــو حلــف ال خرجــت لبيــت أهلهــا فخرجــت فردهــا قبــل وصــوهلا : ويف كتــاب حممــد
                    .  وقبله مل حينث,حرامها حنث ولو حلف ال خرجت حلج فردها بعد إ,حنث

  .حينث: حممد
َأصــبغويف ســامع  ْ ْبــن وهــبروى ا: َ تــه فأدخــل عنقــه يف  َ مــن حلــف ال لــبس ثــوب امرأ

 ومــــن حلــــف ال ركــــب دابــــة فــــالن فأدخــــل رجلــــه يف , فــــإذا هــــو ثوهبــــا فنزعــــه حنــــث,ثــــوب
نـث إال أن يـستوي الركاب فلـام اسـتقل مـن األرض وهـم أن يقعـد عـىل الـرسج ذكـر; ال حي

  .عليها
ْبــــن رشــــدا  وإن مل ,حنــــث ال خــــالف يف الثــــوب والدابــــة إن اســــتوى عليهــــا بجــــسمه: ُ

 ولــــو أدخــــل إحــــدى رجليــــه يف الركــــاب فتعلــــق بالدابــــة مــــستقال عــــن ,يقعــــد عــــىل الــــرسج
 ولــو ,األرض غــري مــستو عــىل الدابــة وال وضــع رجلــه األخــرى عليهــا مل حينــث اتفاقــا فــيهام

ر قبـل أن يـستوي عليهـا; ختـرج حنثـه عـىل القـولني فـيمن أدخـل إحـدى وضعها عليها فذك
  . وهو معتمد عىل اخلارجة,ال دخلها  حلفاًرجليه دار

  :والرب يف املتجزئ; بكله, للرواية يف ألتزوجن ال يرب إال بالبناء
  .عن ابن عبدوس عن املغرية إال أن يكون بساط َّالشيخ

ً امـــرأيت امـــرأة أمـــسكها ســـنة; فتـــزوج ألتـــزوجن عـــىل: وســـمع عيـــسى ابـــن القاســـم يف
  . ال يرب إال بأخرى يمسكها سنة أخرىاًامرأة ماتت بعد أحد عرش شهر

ومــن حلــف ليخــرجن اليــوم للقــريوان, : قــال. جيزئــه إمــساكها بقيــة األوىل: َســحنون
 لغــريه وال بينــة عليــه مل اًفرجــع مــن بعــض الطريــق حلاجــة فأقــام يومــه إن أراد بــذلك هتديــد

  .ال حنثحينث, وإ
ومن حلف ال خرج مع أمـه ملوضـع كـذا إال مـع ختنهـا فخـرج معهـا ثـم رجـع ختنهـا 

  .يومني إن خرج معها من ذلك املوضع حنث بعد سري
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حينث من حلف بالبتة ال قام من وضـوئه : وسمع عبد امللك بن احلسن ابن القاسم
  . حتى يفرغ منه بذكره بعد قيامه ترك مسح أذنيه أو املضمضة

ْبن رشا   . لشمول لفظ الوضوء سننه:دُ
ُاملاجـــشونواللخمـــي عـــن ابـــن حبيـــب عـــن ابـــن  َّالـــشيخ ومـــن حلـــف ليكـــسون أمتـــه : ِ

 وإال فـإن كـان ألدهبـا فـإىل مـا تتـأدب , مل يـرب إال بـهاً فـإن نـوى وقتـ,جبة صـوف ففعـل ونـدم
  .به وإن كان عند طلبها كسوهتا فإىل وقت كسوهتا املستقبلة

 ولــو , عــىل بائعــه مل يــرب إال بقبولــه البــائع أو حيكــم عليــه ابتاعــهاًولــو حلــف لــريدن ثوبــ
  . وإن مل يقبله ومل حيكم عليه به,استحلفه البائع ال رده عليه, فحلف حنث برده عليه

ْبن رشدا   .الستحالفه البائع فيهام; ولو حلف ال رده عليه ال اًاتفاق: ُ
َأصبغ  قوال,حنثه برده دون قبول وحكم عليه ففي ْ د امللك وابـن حبيـب  مرة مع عبَ

َأصــبغعــن  ْ  معــه عــن ابــن القاســم, وســامعه عيــسى, وســمعه مــن حلــف ال بــاع دابتــه حتــى َ
وإن نـوى الـسمن فـيام تـسمن فيـه ودوام  ,اً واحـداً بر بأكلها يومـاًتأكل الربيع إن مل ينو شيئ

  .املحلوف عليه كابتدائه إن أمكن تركه
والــسكنى والركــوب ال احلمــل كــاللبس : عــن ابــن عبــدوس عــن ابــن القاســم َّالــشيخ

  .واحليض والنوم
ـــت طـــالق مل :ولـــو قـــال حلامـــل أو حـــائض أو نائمـــة  إذا محلـــت أو حـــضت أو نمـــت فأ

  .تطلق بتلك احلالة بل بمستقبل فيعجل يف احليض إلتيانه وجعله أشهب كاحلمل
  .اختلف يف كون متادي احليض واحلمل والنوم كالركوب: التونيس

  :بعدم خروجه مكانه− وهو فيها −لت هذه الدارإن دخ: ويف حنث احلالف
  .ابن القاسم و حممد عن أشهبنقال

ولو حلف ال دخـل عـىل فـالن بيتـا, فـدخل املحلـوف عليـه عـىل احلـالف ففيهـا خـاف 
  :مالك حنثه

  .ال حينث إال أن ينوي ال اجتمعت معه فيه: ابن القاسم
  . ال يشء عليه إن مل يقم معه:قيل: عن حممد َّالشيخ

 :قــول ابــن القاســم بقولــه يف كتــاب حممــد  وعقــب,ال يعجبنــي: قــال مالــك: ونــيسالت
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 هـو فيـه اًمـن حلـف ال دخـل بيتـ ووخيـرج مكانـه ويف خروجـه نظـر; ألن إقامتـه غـري دخـول
  .باخلروج منه ال يؤمر

ُقلــت تــه ال ركــب ســفينة فــالن, فخالعهــا:ُ   نحــوه قــول عيــسى مــن حلــف بطــالق امرأ
اكب فيها إن نـوى الكـون فيهـا حنـث إن مل ينـزل مكانـه, وإن  وهو ر,ثم تزوجها ثم ركبها

  .نوى الدخول فال يشء عليه
حنـــث مـــن :  قـــوال ابـــن القاســـم لنقـــل الـــصقيل عنـــهويف كـــون دوام التـــزويج كابتدائـــه
 فتزوجتــه بعــد بيعهــا ثــم اشــرتهتا, وعــدم حنــث مــن اًحلفــت بعتــق أمتهــا إن تزوجــت فالنــ

  .ا بعد بيعها, ثم اشرتاهاحلف بعتق أمته إن تزوج فالنة فتزوجه
  .وابن العريب خالفه  واختار السيوري,النسيان كالعمد يف احلنث: واملذهب

, فأصــبح صــائام وأكــل اًمــن حلــف بطــالق ليــصومن غــد: وســمع عيــسى ابــن القاســم
  . ال يشء عليهاًناسي

  .هذه حائلة ومقتىض أصوهلم يف احلنث بالنسيان حنثه: ابن دحون
ْبن رشدا   .لة ألن األكل نسيانا يف التطوع ال يبطلهليست بحائ: ُ
ْبـــــن رشـــــدا احلنـــــث كـــــالعلم  تكـــــرر أصـــــل املـــــذهب أن اجلهـــــل واخلطـــــأ يف موجـــــب و:ُ
  .والعمد

ليقـضني احلـق ربـه يـوم الفطـر فكـان بموضـعه يـوم  ابن القاسم من حلف سمع حييى
ه اجلمعة   .حنث السبت فقضاه فيه ثم جاء الثبت من احلارضة أ

زيـــعـــن  َّالـــشيخ تـــه حنـــث بوطئـــه إياهـــا نـــائام: ةَّاملوا  ال يـــشعر ًمـــن حلـــف ال وطـــئ امرأ
  .كالنايس

ُقلت   . النايس مفرط عاقل والنائم غري عاقل:ُ
ّالعتبــي  ِ ْ َأصــبغعــن ُ ْ  فيــه درهــم اً بأخــذه منــه ثوبــاًال حينــث يف ال أخــذ مــن فــالن درمهــ: َ

  .رده حني علمه
ْبــن رشــدا فــيمن حلــف : كقولــه فيهــاحينــث إال أن ينــوي : البــن القاســم يف املبــسوطة: ُ

َأصبغال مال له وله مال ورثه مل يعلمه والبن كنانة ك ْ   . فيام ال يسرتفع فيه الدرهمَ
عــدم احلنــث :  فــاألقوال ثالثــة;وعــىل قــول رسقتهــا الفــرق بــني مــا يــسرتفع فيــه ومــا ال
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  .لرعي القصد, واحلنث لرعي اللفظ دونه, والثالث استحسان
َّ نية تعدد ما يوجبه احلنث بتكرر موجبه إال بلفظ أووحنث اليمني يسقطها ولذا ال ي

  :أو عرف, ولفظه كلام, ومهام, ال إن, وإذا
ْبن رشدا   .إن أراد بمتى معنى كلام لزمه: قال مالك: ُ

ُقلــت َّدونــة كــذا نقلــه دون اقرتاهنــا بــام وهــي يف امل:ُ لــو قــال إن : باقرتاهنــا هبــا, ونــصها َ
  ., حنث مرة فقط إال أن ينوي بمتى ما معنى كلامأو متى ما , أو إذا مااًتزوجتك أبد

َّدونـة تعـارض لفـظ امل:يريـد  لعلـه;يف متى مـا اضـطراب: وقول ابن احلاجب  ونقـل ,َ
  . وابن بشري أهنا مثل كلام,األصوليني القايض وغريه من

 ,التكــرار توجبــه بكــل لفــظ فــال وجــه لتخصيــصه بمتــى مــا َّ نيــةويستــشكل قوهلــا بــأن
ْبن رشدامل يعترب  ولذلك  وجيـاب بـأن رصيـح لفـظ املعنـى ال يتوقـف ثبوتـه بـه ;اقرتاهنـا هبـا ُ

              عـــــىل نيتـــــه, بـــــل ال يقبـــــل رصفـــــه عنـــــه وكنايتـــــه الظـــــاهرة ال يتوقـــــف عليهـــــا, ويقبـــــل رصفـــــه 
بعيـدة يف التكـرار فـال يثبـت " اًأبـد"عنها, وكنايته البعيـدة ال تثبـت فيهـا إال بنيتـه بـإن وإذا و

إرادة كوهنـــا بمعنــــاه يثبـــت التكــــرار هبــــا دون  مــــن كلـــام جمــــرد تــــه ومتـــى مــــا قريبـــةفيهـــا إال بني
  .استحضار نيته

وسمع ابن القاسم مـن حلـف إن نـام حتـى يـوتر فعليـه صـدقة دينـار, لزمـه لكـل ليلـة 
 يوجــب هــذا إال أن عليــه يف كــل مــا فعــل مــا حلــف عليــه ال اًنامهــا دينــار; ألين مل أجــد أحــد

  . ينويهيريد مرة واحدة إال أن
ْبــن رشــدا ــام, فكلمــه اًإنــام عــىل مــن حلــف ال كلــم فالنــ: هــذه خــالف قوهلــا: ُ  عــرشة أ

  .مرة بعد مرة كفارة واحدة
  .وسامع أشهب فيمن حلف ليرضبن عبده إن أبق

تـه إن بـات عنهـا, وسـامعه فـيمن حلـف  و سامع ابن القاسم فيمن حلـف بطـالق امرأ
  .ليرضبن امرأته إن خرجت لبيت أهلها

يف األمـــر املقيـــد  اخلـــالف عـــىل اخـــتالف األصـــوليني يف ســـامعه أبـــو زيـــد وهـــذاومثلـــه 
  بصفة هل يتكرر بتكررها أم ال?

ُقلــت مــه تكريــر اجلــزاء   يــرد بــأن:ُ التكــرار يف الــوتر عللــه مالــك بتقــرر العــرف يف التزا
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  .وليست مسألة الكالم من هذا بوجه ,بتكرر رشطه وحممل السامعات عىل عدم تقرره
 ,رشط يف عقد نكاحها إن تـزوج عليهـا فأمرهـا بيـدها, فـنكح عليهـا امـرأةإن : وفيها

  .ومل تقض فلها القضاء إن نكح عليها أخرى
ُقلت   .عىل التكرار للعرف يف التمليك وإيعابه يأيت إن شاء اهللا تعاىل" إن" محل :ُ

                      بعـــــــــوده إن كانـــــــــت بطـــــــــالق مـــــــــا مل  تعـــــــــود بعـــــــــد ارتفـــــــــاع متعلقهـــــــــاواليمـــــــــني بمعـــــــــني 
تــنقض العــصمة, وإن كانــت بعتــق معــني; ففــي عودهــا بعــوده مللكــه اختيــارا بعــد خروجــه 

ُشـيوخبعـض   ورده, بـالطالقاًوقول ابـن بكـري حمتجـ منه كذلك املعروف, احلـق بـأن  عبـد ُ
 ولــــذا لــــو كــــان العبــــد ,ونفــــوذه والعتــــق مل يقــــع عــــدم عــــود يمــــني الطــــالق لوقــــوع الطــــالق

ني أو غـــريه فلحــــق بـــدار احلـــرب, ثــــم ســـبي فملكــــه احلـــالف مل تعــــد  فأعتقـــه احلــــالف اًنـــرصا
ئه كجواز نكاحها ال  يمينه, وبأن عود العبد كعود املرأة من طالق غري البتات جلواز رشا
كعودهــا بعــد البتــات ملنــع نكاحهــا; إال بعــد زوج فهــي كــامرأة أخــرى وعــىل املعــروف لــو 

  .بإرث مل تعد عاد
  .و بعضهاولو صار يف حظه من تركة ه: وفيها

بعـد بيعـه  وملكه بإسالمه ربه يف جنايـة كإرثـه ولـو عـاد ببيـع: الصقيل عن أيب عمران
 وعــىل األول ,يف عتقهـا الـسلطان يف فلـس قبـل حنثـه ففـي عودهـا قـوال ابـن القاسـم وغـريه

لـو باعـه فيـه بعــد حنثـه ففـي عــدم عـوده قـوال مالــك مـع سـائر أصــحابه, وسـامع عيـسى ابــن 
ء أو  لفـه بعتـق عبـده, فـرد غرمـاؤه عتقـهمـن حنـث يف ح: القاسم وبيـع عليـه ثـم ملكـه بـرشا

  .صدقة عادت يمينه
ْبن رشدا   .ألن العتق ملا رد كان كمن مل حينث: ُ

هـــــذا خـــــالف قـــــول مالـــــك وأصـــــحابه إال أن حيمـــــل عـــــىل رده وبيعـــــه بفعـــــل : الـــــصقيل
  .الغرماء دون حكم

ُقلــت  المتنــاع رفعــه, فلــو  والــصدقة بمعــني كــذلك, واليمــني بمطلــق ال تقبــل الرفــع:ُ
ــه يف الثانيــة ;مل يتعلــق بــه انتقــل املحلــوف عليــه عــن حالــة تعلــق اليمــني بــه فيهــا لغريهــا  أل

  .غريه يف األوىل
 مـا دام بمـرص, اًمن حلف ال كلـم فالنـ: يف كتاب حممد:  فقال اللخميفلو عاد إليها
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فانتقـل عنـه ثـم عـاد فخرج إىل احلج ورجع, أو ال دخـل عليـه الـدار مـا دام يف هـذا املنـزل, 
  .مل تعد عليه اليمني فيهام

 إىل سنة ما دام بأطرابلس وخرج منهـا بعـد اًمن حلف ال رشب نبيذ: َسحنونوقال 
شــهر, ثــم عــاد إليهــا تعــود يمينــه لــتامم الــسنة; ألن قــصده الــصرب إىل ســنة وإن مل يقــم, وقــال 

هـا, فطلقهـا قبـل البنـاء, هبا حتى يوفيهـا مهر من حلف بطالق امرأته ال يبنى: ابن القاسم
  .ثم تزوجها بأقل من مهرها األول عادت عليه يمينه ما مل يبت طالقها

ُقلــــت فهــــو وفــــاق  َســــحنونإن كــــان مــــن قــــول " قــــصده الــــصرب إىل ســــنة ألن ": قولــــه:ُ
ـه مل يقـل مـا دامـت يف العـصمة,  ملحمد وإال فظاهره خالفه, وقـول ابـن القاسـم وفـاق; أل

  .اًهذه األصول, وذكروا فروع
ًمن حلف عىل قضاء غد: فيها   .ٍ بر به اليوم, ويف أكل طعام كذلك حينثاٍ

                    يف الثــــــاين بــــــر فيــــــه وحنــــــث اًلــــــو قــــــصد املطــــــل يف القــــــضاء; وكــــــان مريــــــض: اللخمــــــي
  .يف األول

ُقلـــت   وســـمع ابـــن القاســـم عـــدم حنـــث مـــن,عـــن أشـــهب َّالـــشيخ بـــر املـــريض ذكـــره :ُ
  .عرش ال يملك إال عرشة بوجوده تسعة فقطحلف ملن طلبه يف سلف مخسة 

ْبن رشدا   .اًاتفاق: ُ
من حلف ليقـضينه حقـه يف شـعبان ورمـضان بـر بقـضائه : عيسى ابن القاسم وسمع

كله يف شعبان أو بعضه فيه, وباقيه يف رمضان, وأحب إيل يف كل مـنهام نـصفه, وإن قـىض 
  .كله يف رمضان حنث

ْبــن رشــدا  خلمــسه اًان بــر, ومعنــاه إن كــان املــال كثــريظــاهره إن قــىض مخــسه يف شــعب: ُ
والقيــــــاس أن الكثــــــري مثلــــــه كقــــــوهلم فــــــيمن حلــــــف , يــــــرب يف اليــــــسري إال بالثلــــــث قــــــدر, وال

ه يرب بالثلث   .لريضينه من حقه أ
ُقلت ْبـن رشـد يف سامعه ابن القاسم يرب بالبعض فقيده ا:ُ حـسن,  بالثلـث وتقييـده بـه ُ

  .ومسمى الظرفية حيصل به,  حيصل بكل قدر ألن اإلرضاء ال;وال يلزم يف األوىل
,  دليل بقاء لفظ البعض عىل إطالقـهإن قىض كله يف رمضان حنث: بل مفهوم قوله

وقولــه إن كــان خلمــسه قــدر يــرد بــأن نــسبة كــل جــزء معــني مــن قــدر معــني كنــسبة مثلــه مــن 
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  .زوجة كالثلث يف الوصايا وعطية الاً ورشع, كاألعداد املتناسبةًآخر قل أو كثر عقال
بقــضائه   ويف شــوال بــر,عــن حممــد عــن ابــن القاســم لــو حلــف ليقــضينه فــيهام َّالــشيخ

ــه لــو حلــف ليقــضينه  بعــضه يف األول وباقيــه يف شــوال وال يعجبنــا قــول مــن قــال غــريه; أل
 يف شـعبان, اً يف شـوال أو دينـاراًا فقضاه دينـارين يف شـعبان, ودينـارًيف كل شهر منها دينار
  . بر;اً ومل يقضه يف رمضان شيئ,ودينارين يف شوال

ُقلت   . يف األخرية نظر خللو رمضان عن قضائه فيه وقبله:ُ
يف   أو لبنــا بأكلــه وبــرشبهاًحينــث يف ال رشب ســويق: حممــد عــن ابــن القاســم وأشــهب

  .أكله
  .أو يف السويق ملا يعرض من نفخه َّ نية إال أن يكون له يف اللبن:زاد فيها

ــــه قــــصد ابــــن بــــشري وابــــن شــــاس حينــــث يف  ال أكــــل بــــرشب لــــبن أو ســــويق إن تبــــني أ
ه قصد األكـل دون الـرشب مل حينـث, وال حينـث بـرشب ,التضييق برتك الغداء  ولو تبني أ
  .املاء وما يف معناه

  . ال أعرفه; والبساط َّلنيةونقل ابن احلاجب حنثه مع عدم ا
 يكـن وال قـصد هذا مما بني عىل البساط, ولـو مل: وقول ابن عبد السالم يف رشحه له

  .اًكونه عند عدم كل منهام فيحسن تعقبا ال تفسري ملا حنث خالف نص ابن احلاجب
َأصبغوسمع  ْ تـه ملنهـا عليـه فـدعا بعـسل َ  ابن القاسم من حلف ال أكل من عمل امرأ

  .أو دهن خطأ فرشبه حينث بالزيت ال الدهن له فأتته بزيت هلا
ْبـن رشــدا ذ لألكــل, وعــىل محلـه عــىل مطلــق اللفــظ يتخــ عـىل محلــه عــىل قــصده مـا هــذا: ُ

ال يتعشى برشب املـاء, وال بالنبيـذ, وحينـث بالـسويق  حينث, وسمعه أبو زيد ال حينث يف
  .ال بالسحور

ْبن رشدا   .ألن النبيذ رشاب ال طعام والسويق طعام: ُ
ويف حنث من فقد دراهم ببيته فاهتم هبـا زوجتـه وحلـف بـالطالق مـا أخـذها غـريك, 

  :وضع جعلها فيه ونسيهثم وجدها بم
ْبــن رشــدخــالفني ابــن دينــار فــسألنا مالكــا فــوافقني, وا: ًســامع ابــن القاســم قــائال عــن  ُ

ُاملاجــشونابــن  نزلــت باملدينــة فــسئل عنهــا عامتهــا فــاتفقوا أن ال حنــث, : ًمــع روايتــه قــائال ِ
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بـــالطالق مـــا أخرجـــه غـــري   بموضـــعه فحلـــفاً فلـــم جيـــده غلطـــًيف مـــن دفـــن مـــاال َّالـــشيخمـــع 
ه ا,امرأته ثم وجده بموضـع آخـر عـن مالـك واملغـرية وغريمهـا ْبـن رشـد وعـزا ألحـد قـويل  ُ

  .ابن القاسم وأحد قويل مالك
ّالعتبــــي روى ابــــن حبيــــب و َّالــــشيخ ِ ْ مــــن ســــئل عــــن هــــدير محامــــه حــــني بيعــــه فحلــــف ُ

نويت كثرة هديره; مل حينث, وروى ابن حبيب وكـذا مـن : وقال بالطالق إن كان يسكت
ه ال ينزل عن بطن امرأته, وقال أردت الكثرةذكر له وطؤ   .ه فحلف أ

ُاملاجــشونابــن  ئنــا, وســمع عيــسى ابــن القاســم مــن حلــف  ِ وقالــه املغــرية ومجيــع كربا
  .خلصمه ال غاب عن دار القايض حتى يقيض بيننا بره بحضوره إياه حني يأيت الناس

ْبن رشدا   .اً ألن املقصد املتيقن ال يعترب اللفظ دونه اتفاق:ُ
ُقلت مـن حلفـت لزوجهـا إن فعـل كـذا ليكـونن بيـنهام كـل يشء  َّاملوازية للشيخ عن :ُ

  . ألهنا مجعت كل يشء وهذا ال حياط به;نفسها ليس هلا مرصف إال حتنيث ففعله
ُقلت   . مقتىض ما تقدم برها بأشد ما تقدر عليه مما تغيظه به:ُ

 عنــي اليــوم فهــي إن انتقلــت: صــهره وطلــب طــالق أختــه فقــالويف حنــث مــن نازعــه 
واهللا مـا انتقلـت :  ثـم علمـت فقالـت,طلقك فانتقيل فانتقلت:  وقال,طالق فأتاها أخوها

  .طلقك, وقامت بذلك بينة: هلواي بل لقوله
  .وعيسى عن ابن القاسم َسحنونعن  َّالشيخنقال 

تــه أو ليــسودن َســحنونعــن ابــن  َّالــشيخ  عــن أبيــه فــيمن حلــف بــالطالق ليغــيظن امرأ
  .بام يغيظهاوجهها بر 
 ال يـرب مـن حلـف ليـرضبن عبـده مائـة سـوط بـرضبه بامئـة سـوط مـرة أو بـرأس :وفيها

  .سوط أو بسوطني مخسني
  .لعدم إيالمها  ال حيتسب برضبه بامئة سوط مرة:التونيس
ُقلـــت بخمـــسني, وقـــول اللخمـــي يف  حيتـــسب يف رضبـــه بالـــسوطني مخـــسني  قولـــه ال:ُ

 كــــرضبه رجــــالن مخــــسني مخــــسني, مــــع وقــــع رضبــــه بــــسوط لــــه رأســــان القيــــاس بــــره بــــذلك
الـرأس الواحـد مـن الرجـل الواحـد  بالـسوط الواحـد ذي بـأن ألـم الـرضبة رضهبام معا يرد

  .أشد منه بغري ذلك
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   .ال أعرفه; ونقل ابن احلاجب اإلجزاء يف الرضب باملائة مرة
  . إال أن ينوي ذلك, وال بينة عليه ال يثبت:عن أشهب َّالشيخوزيادة 
                         وظـــــاهره ملالـــــك يـــــرب احلـــــالف عـــــىل الـــــرضب بـــــام يوجـــــع منـــــه, وإن : ضـــــحةويف الوا
  .اًمل يكن شديد

 بـــر إن ,فـــرضبه وســـمع القرينـــان مـــن حلـــف لعبـــد لـــه آبـــق إن عـــدت ألرضبنـــك فعـــاد
  .رضبه رضبا ال عذابا وال دون

ُقلت   .هإن عاد وقد فات عىل رضب يمنعه العود احللف  فيه نظر; ألن بساط:ُ
وروى ابن القاسم من حلـف ليكـرسن عـودا بيـده عـىل رأس أمتـه فكـرسه ثـم رضهبـا 

  . حنث,انفلق به حتى
  . إال أن ينوى فيحلف ويدين:حممد عنه

 مــن حلــف ليــرضبن عبــده الــرأس فــرضب وجهــه حنــث, وإن مل :ابــن عبــدوس عنــه
ـف يرد ذلك بر إذا رضب وجهـه وخديـه ال يـرضب  إن حلـف, واللحـي األسـفل وال األ

  .ال رضب رأسه حنث برضب وجهه إال أن يريد فوق رأسه
ُقلت   .من النوادر فلعل مراده بالرأس أوال أعاله  كذا وجدته يف عتيقتني:ُ

أذنـه أو قرصـه إال أن ينـوي  أو بفتـل بلكـزة  حينث يف ألرضبنه:حممد عن ابن القاسم
  .بالسوط أو غريه

 ﴿: لقولــه تعــاىل رضب يف قــدميها ال يــرب يف ليــرضبن أمتــه بالــ:ســمع القرينــان َّالــشيخ
R Q﴾ ]2: النور[.  

ُقلت  الرضب أعم من اجللد, وما لزم األخص قد ال يلزم األعم, وفيها حنث مـن :ُ
  .حلف ال رضب عبده برضبه من أمره إال أن ينوي بنفسه

تــــه بعــــصا فــــشكت, وقالــــت  رضبتنــــي :وســــمع أبــــو زيــــد ابــــن القاســــم مــــن رمــــى امرأ
فهو حانث إال أن ينوي بيده لطمة أو مثل مـا يـرضبه النـاس, فحلف بالبتة ما رضهبا بيده 

  .وأفتي فيها باملدينة هبذا, ولو كانت عليه بينة ما نويته
ْبن رشدا  ولـو عوتـب عـىل رضبـه إياهـا بالعـصا ,معناه إن عوتب عىل مطلـق رضهبـا: ُ

  .لنوي لبساطه
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أمر ال والقـــضاء مـــن حلـــف عليـــه ألجـــل بـــان بعـــده أن مـــا قـــيض فيـــه بـــني الـــنقص أو بـــ
ففي حنثه قوهلا مع ابن القاسـم وأشـهب يف املجموعـة وختـريج اللخمـي عـىل رعـي  جيوز;
ه حلـف;املقصد  إن أخـذه مـستحقه ألشـهب :ثالثهـا ,ففـي حنثـه ولـو اسـتحق, أال يلـد  أل

ْبــن رشــدمــع ابــن القاســم يف املجموعــة وا حينــث مــن  َســحنونوظــاهر قــول , عــن ظاهرهــا ُ
ل دفــع فيهــا ســوار ذهــب فيــه أحــد عــرش مثقــاال ومــىض حلــف ليقــضني عــرشة دنــانري ألجــ

َأصبغاألجل, وسامع  ْ َ.  
ــه قــضاه ممــن  بــر مــن قــىض طعــام ســلم: أشــهب حلــف ليقــضينه قبــل أجلــه بــان بعــده أ

ْبن رشدابتاعه منه قبل كيله ويفسخ قضاؤه وال   .مع اللخمي عن ابن كنانة ُ
ُقلت   مـن أمـر بـني الوقـف, ظاهر سـامع ابـن القاسـم إن أمـضاه مـستحقه مـا أرى فيـه:ُ

إال أن ينــوي جهــده واجتهــد فــال : للــشيخ عــن أشــهب يف املجموعــة كــابن القاســم قــائالو
  .حينث إن مل تقم عليه بينة

ْبــن رشــدا ــ:ُ  فــإنام اخلــالف فيــه إن قامــت عليــه بينــة عــىل القــول ,ا إن كــان املــستحق عينً
َّدونـة وعـىل نفيـه وهـو قـول أشـهب وأحــد قـويل ابـن القاسـم يف امل,بتعينهـا ال حينـث وتعلــق  َ

  .الغرم بذمته
ــ:وســمع أبــو زيــد ابــن القاســم ا ً ألجــل فقــضاه دينــاراً دينــاراً مــن حلــف ليقــضني فالن

  .تسلفه من عبده وكيله القائم بأمره ومىض األجل حنث
ُقلت  وعـىل قـول أشـهب ال ,ال ركب دابة فالن حنث بدابة عبـده  كقوهلا من حلف:ُ

ْبن رشدحينث وتفسريها ا غـري راجـح ومـوهم بـره إن كـان مـن  الـسلف مـن مـال عبـدهبأن  ُ
  .ماله واألول ظاهر سياقها يف النوادر

  .عتق لو اشرتى مأذون له أبا سيده جهال: وفيها
َأصبغ قوال ,ويف الرب بالقضاء الفاسد الواجب فسخه ْ   .َسحنون مع سامعه أشهب وَ

وفينـه إىل أجـل كـذا سمع حييى ابن القاسم من حلف ملن عليه طعام سـلم لي: َّالشيخ
 رشكـــة بيــنهام فحــل أجــل األول فوفـــاه طعامــه يف غيبــة رشيكـــه ًثــم أخــذ منــه مـــع آخــر ســلام
  .حنث بعد األجل فقدم فدخل معه فيام قبض

ويف  فحـــــل أجـــــل األول; وهـــــو غلـــــط,:واملجموعـــــة َّالعتبيـــــةكـــــذا وقعـــــت يف : َّالـــــشيخ
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ـه ملـا;هـذا أصـحفأعطاه عند األجـل عـدد الـصفقة األوىل; و: بعض نسخ املجموعة مل   أل
  .يفرس ما دفع قسم عىل الصفقتني

ْبـــن رشـــدا عـــىل الـــصفقتني تبـــع فيـــه ظـــاهر ســـامع حييـــى ابـــن القاســـم وهـــو  قولـــه قـــسم: ُ
وهم; ألن الواجب قسمه عىل الدين غـري املـشرتك فيـه, وعـىل منـاب ربـه مـن املـشرتك فيـه 

ــه لــو كــان لــرجلني ديــن  أل;فــام نابــه فيــه كــان بيــنهام, وقــول ابــن دحــون هــذه املــسألة وهــم
آخــر فقــضاه قــدره مل يكــن عليــه لآلخــر مقــال إال أن  بيــنهام عــىل رجــل ألحــدمها عليــه ديــن

  .ا عىل اختالف يف ذلك هو الوهمًيكون معرس
ُقلت   .بدليل عليه  يريد لوجوب الفض كام ذكره; وفيه نظر لعدم إتيانه:ُ

 يــرد بــأن ,إحــدامها بــرهن: وقياســها عــىل قوهلــا يف مــن قــبض مائــة ممــن لــه عليــه مائتــان
  .موجب الفض منازعة الدافع واملنازع هنا غريه

             حنـــــث مـــــن حلـــــف ليقـــــضني عـــــرشة عليـــــه ألجـــــل ولرهبـــــا : وألشـــــهب يف املجموعـــــة
هــي عــرشة احللــف, وقــال رهبــا غريهــا لوجــوب : عليــه أخــرى فقــضاه عــرشة, وقــال بعــده

  .قسمها عليها
, ً يـــرب بالنـــصف كـــان قـــوال:ن حقـــه لـــو قيـــل مـــاًوســـمع ابـــن القاســـم يف ألقـــضني صـــدر

  . فهو ما نوىاًوالثلثان أحب إيل إال أن ينوي شيئ
ْبن رشدا البن نافع يرب بالثلث ويف اجلل بالثلثني, ومن حلف عيل قضاء حق قـصد  ُ

 وإال ففيهــا بــر ثــم كرهــه , وإال فكــذلك إن قــرصت قيمتــه عنــه,اًعينــه مل يــرب بعوضــه مطلقــ
ْبـن وهـبملجموعة بعد قولـه بـر البـن القاسـم واإيل, ويف ا واألول أحب  : ثـم قـال مالـك,َ
  .ال أرى ذلك

  .ابن القاسم إنام كرهه للذريعة
ُقلت   .حنثه" ال أرى ذلك: " ظاهر:ُ

هـــة نظـــر ويف كونـــه بمعنـــى ريـــة مل يـــرب إال وســـمع أشـــهب إن كـــان العـــوض جا: الكرا
  .بحيضها قبل األجل

  .ورواه ابن نافع َّالشيخزاد 
 فـإن فـات وقيمتـه كالـدين بــر , واألجـل قـائماً فاســداً بيعـاًباعـه بـه عرضـلـو : اللخمـي
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  ., وأقل بر إن قىض متامه فيه وإال حنثاًمطلق
, ال حينـث وأرى بـره: حينـث; وأشـهب: َسـحنونوإن مىض األجـل وهـو قـائم, فقـال 

,  وإن أراد ليقــوم فيــه بعــد ذلــك مل يــرب, ولــو علــم الفــساد إن قـصد البيــع,وإن كـان فيــه وفــاء
عــىل رعــي  ولــو ظهــر بــه عيــب يف األجــل فرضــيه وقيمتــه تفــي بــاحلق بــر, وإن مل تــف حنــث

 وهــو غــري مــدلس, ولــو فــات بــر إن غــرم , بــهًوفــت قيمتــه ســليام اللفــظ وبــر عــىل املقــصد إن
  .قيمة العيب
ُقلــت  وال يفــرق بــأن , هــذا واضــح إن قــام بحقــه وإال فكقبولــه قــائام أقــل مــن الــدين:ُ

ء لــ ه بكــل دينــه, ويف الفــوت حمــض تــرك; لقولــه وبعــده إن فــات حنــث عــىل قبولــه قــائام رشا
وأشـــهب يف الفاســـد فتعقبـــه ابـــن بـــشري بـــأن  َســـحنونأحـــد القـــولني, وإال ففـــي حنثـــه قـــوال 

 فـــإن رده ,اً الفاســـد يف نقلـــه امللـــك أو شـــبهته ثالثـــة أقـــوال وبيـــع املعيـــب ينقلـــه اتفاقـــالبيـــع
  .اءأو ابتد خترج عىل القولني يف كون رده نقضا

وســمع عيــسى ابــن القاســم لــو أقالــه حنــث إن قــرصت قيمــة املبيــع حينئــذ عــن ثمنــه, 
ــــه ابتــــداء بيــــع  لــــو وجــــد بــــاملبيع : وقالــــه مالــــك وســــمعه أبــــو زيــــد,ولــــو فــــسخا اإلقالــــة; أل

  . قضاه ثم رد املعيباًاملحلوف عىل قضاء ثمنه عيب
َأصبغ ْ ْبن وهبلو رده قبل قضائه حنث وقاله ا: َ َ.  

ْبــن رشــدا  فــات املبيــع اســتحب دفعــه ثمنــه ثــم يرجــع بحــصة العيــب, ولــو دفعــه لــو: ُ
  .دوهنا ففي حنثه قوالن لسامعي عيسى ابن القاسم والثاين أظهر

  .وسمعه لو استحق أو كان بيعه حراما كدرهم بدرمهني مل يرب إال بقضائه
  .القياس إن رده بعيب أو لفساد بيعه عدم حنثه بعدم قضاء ثمنه: التونيس
  .به إال أن يقضيه ثم يرده  وال بإقرار ربه,يرب بقيام بينة بتقدم قضائهال  وسمع
ُقلت   . رعي املقصد يوجب بره بذلك:ُ

 فــإن كانــت قيمتــه ســتة ,عــن دينــه  لــو ابتــاع منــه مــا دفعــه لــه:ابــن القاســم يف املجموعــة
ولو خـاف احلنـث , ت مخسة والدين دينار فال خري فيهوالدين مخسة فال بأس به, وإن كان

 ,ثمنـه قرب األجل فاشرتى من الطالب بـثمن مؤجـل ألبعـد مـن األجـل مـا باعـه وقـضاهل
  .فإن تعامال عىل ذلك حنث, وليس عليه يف السلعة الثانية إال الثمن الذي باعها به
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  .ابن القاسم وسمعه عيسى من
  .عن ابن القاسم وأشهب ومالك ال يرب هببته ربه إياه: َّالشيخ
ا مــن أحـــد القــولني بعـــدم حنثــه يف ال وضـــع مــن حقـــه التونــيس عـــدم حنثــه هبـــ وخــرج

  .ً أقل منها معجالاًقيمته مؤخر  ألن; بتأخريهاًشيئ
 ربـه ففقـد مـا اًمـن حلـف ليقـضني طعامـ عـن ابـن القاسـم عـدم حنـث ومن نقل حممـد

  . فزاده املبتاع يف الثمن مل حينث;عليه كام لو اسرتخصه حيمله عليه فأعاره ربه ما محله
  .اًحانثأراه : حممد

 وإن ردهـا ,ولو قضاه ثانية قبـل األجـل, قبله حنث  إن كان ألجل فقبله:ابن حبيب
َأصبغمل يرد ومل يقبل بر بقضائه فيه وله القيام باهلبة وقاله  بر بقضائه فيه, وإن ْ َ.  

ّالعتبــي  ِ ْ َأصــبغعــن ُ ْ لــو خــاف الطالــب حنــث مــن حلــف لــه عــىل قــضاء عــرشة فــدفع : َ
بر بقضائها إن مل يكن علم ذلك وليس الدافع لـه مـن قبـل رب عرشة ملن أسلفها احلالف 

  . وصارت عليه ابتداء سلف لرهبا,احلق
 لـــو ورثـــه اســـتحب دفعـــه لإلمـــام :  وقولـــه,ســـمع عيـــسى روايـــة ابـــن القاســـم: َّالـــشيخ
  .ويرده عليه

ْبن وهبوروى ا: ابن عبدوس   .إرثه كقضائه َ
  . ال يرب برهن به:وفيها

ــــ:وســــمع أبــــو زيــــد ابــــن القاســــم                 بــــه بــــر بقــــضاء بعــــضه ا ولــــو حلــــف ليقــــضينه أو رهنً
  .ٍورهن بباقيه

: ويف املجموعــة :مل يــرب بــرهن نــصفه بنــصفه ويــرب بــرهن كلــه ببعــضهَّالــرهن ولــو عــني 
من حلف ليقضني عرشة دنانري رهبا ألجل فأعطاه مخسة عـرش حتـى يوازنـه فحـل األجـل 

  .حنث
 إن كانت العرشة قائمـة :ثالثها ,قبل األجل بر وبعدهاتزهنا منها فوزهنا : ولو قال له

ويف املقبوضة عرشة قائمـة فـرادى, وإن كانـت خمتلفـة الـوزن ويف جمموعهـا أكثـر مـن ثالثـة 
عــن ابــن القاســم وعــن أبيــه  َســحنونالبــن عبــدوس عــن املغــرية مــع ابــن عــرش قائمــة حنــث 

هنــ: وابــن عبــدوس عــن ابــن القاســم قــائال ا بعــده, وعــىل الثــاين لــو تلفهــا قبــل األجــل كاتزا
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 ونقـل ابنـه عـن بعـض أصـحابنا ,َسـحنونضاعت منها عرشة قبل األجـل ففـي حنثـه قـوال 
  .ويضمن مخسة: قائال

زنـــة مـــع اخلمـــسة التـــي :َّالـــشيخ  بـــره جيعـــل اخلمـــسة الباقيـــة اقتـــضاء إذ مل يبـــق فيهـــا موا
  .ضمن من العرشة التالفة

 : وقـــال,فـــأتى بقمـــح فـــصبه لـــهألجـــل   لـــو حلـــف ليقـــضينه طعامـــه:وقـــال حممـــد: قـــال
األجـــل   ثـــم حـــان,ســـأرجع أكتالـــه لـــك فرتاخـــى فلـــام خـــاف احلـــالف احلنـــث اكتالـــه لنفـــسه

  .حنث
  فريفعه للسلطان?: قيل
  .ليقضه السلطان وال خيرجه من يمينه: قال

حمملــه أن الــذي اكتالــه الطالــب, وإيــاه قــىض الــسلطان, ولــو كــان احلــالف لــرب :قلــت 
  .للسلطان برفعه

لة به: وفيها   .ال يرب حالف عىل قضاء حق بحوا
ـــت تـــسألني شـــيئا,يـــرب احلـــالف ال خـــرج أجـــل كـــذا: وســـمع عيـــسى ابـــن القاســـم  ً وأ

لته   .به عىل أصل دين ال بحاملة به بحوا
  .ليس بمناقض هلا: التونيس
ه إذا فارقه بال حق له عليه فقد استوىف حقه: الصقيل   .الظاهر أهنام سواء; أل
ُقلت وسـمع منـه حنـث ,  فال يستلزمه ولذا مل يرب باهلبةم من قضائه سقوط احلق أع:ُ

لة به فيه من حلف لرب حق ليقضينه   .ولو مل يقبضه من املحال عليه يومه ,اليوم بحوا
لة به   :وحنث من حلف ال أجزتك به بحوا

ْبن رشدا ـه أراد أخـذ احلـق منـه, ولـو محلـه عـىل ظـاهره لـرب كـسامعه: ُ  محل لفظـه عـىل أ
لف ملدين له ال آخذ منه يف دينار له دراهم فأحال عليه من أخـذ مـن املحـال منه بر من ح

  .دراهم عليه به
ْبـــن رشــــدا , يــــه دراهـــم مــــن املحــــال عليــــه أو غــــريهولــــو أســــقط منـــه حنــــث إن أخــــذ ف: ُ
لتـه بـه أو رهـن أو محيـل أو قـضاء بعـضه ال  وسمع من حلف لـذي حـق ألرضـينه يـرب بحوا

  .بتأخريه ربه
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ْبن رشدا   :ه أمرانرشط بر: ُ
بثلــث احلــق َّالــرهن املحــال عليــه وثقــة احلميــل ووفــاء  مــالء:  الثــاين,رضــا ربــه: األول

ـــه نـــوى ذلـــك, وبلوغـــه القـــضاء  ,فـــإن عـــدما حنـــث وإن عـــدم األول حنـــث إال أن يـــدعي أ
بـن بـربه بتـأخريه رب احلـق عـىل روايـة ا وهو مستفت وإن عدم الثاين حنث إال عىل القـول

ْوهب   .لقاسموأحد قويل ابن ا َ
ُقلت ْبن وهب مل يعزه ابن حارث وابن حبيب إال ال:ُ   .دون سائر أصحاب مالك َ

وقــضاء وكيــل ربــه عليــه نــصا أو تفويــضا لغيبتــه كقــضائه; فلــو عــدما وخــاف احلنــث 
  :يرب بقضاء السلطان فالروايات

ْبن رشدعن رواية حممد وا َّالشيخابن حارث عن ابن القاسم و ويـربأ  :عن املـذهب ُ
ه قضاء عىل الغائب بإبراء ذمة الغريم كام لو حرض;ىض قول عبد احلقوهو مقت   . أل

  .فلو تعذر السلطان ففي بره بقضاء وكيل ضيعته
ْبــن رشــدنقــل ا ; و: ًعنهــا مــع ابــن القاســم يف العــرشة قــائال ُ عــن كتــاب  َّالــشيخوال يــربأ
, وا: حممــد بزيــادة ْبــن رشــدأو بقــضاء أجنبــي وال يــربأ  :ابــن القاســمعــن دليــل ســامع عيــسى  ُ

  .بر  عىل قبضهًلو قىض يف غيبته وكيال
  :السلطان ويف بره بقضاء وكيل ضيعته مع وجود

ْبــن رشــد انقــل عــن ظاهرهــا وعــن تفــسريها ابــن لبابــة, وعزامهــا عيــاض ملختــرصهيا  ُ
  .ولنقيل كتاب حممد
وقــد قيــل لــو دفــع لــبعض النــاس بغــري عــذر مــن ســلطان : عــن حممــد َّالــشيخالــصقيل و

  .حينثمل  وأشهد
ْبن رشدا   .القياس ال يرب حيث ال يربأ: ُ

  .لو تعذر السلطان بر بإحضاره لعدول :وفيها
وال حينــث بمطلــه بعــد ذلــك وال بعــدم دفعــه لوكيلــه, وروى حممــد يــرب : َســحنونزاد 

  .وإال فال  ويضمنه إن علم,اًبدفعه إلمام يتلفه مطلق
ه خطـأ عـىل نفـسه, وظـاهر الرو;أرى أن يضمن: اللخمي ُشيوخايـات وألفـاظ الـ أل ُ 

ه   ومقتـــىض أصـــل,ختـــصيص الـــرب بـــذلك بمغيبـــه عـــدم العـــذر بموجـــب احلنـــث غـــري اإلكـــرا
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  .يربأ تسوية غيبته بحضوره يف الرب بام به
 ولـو , لو غاب احلـالف مل يـرب بقـضاء غـريه عنـه دون أمـره:وسمع عيسى ابن القاسم

  .كان وكيله عىل البيع والتقايض والقيام بحوائجه
ُاملاجــشونن ابــن اللخمــي عــ  ولــو مــن مالــه وقــول ابــن , يــرب بقــضاء بعــض أهلــه عنــه:ِ

  . ال يربأ أحسن:القاسم
ُقلت ْبن رشد مل حيك ا:ُ  َّاملوازيةعن  َّالشيخغريه, ويف صحة نقل اللخمي نظر لنقل  ُ

غــاب احلــالف أبــرأه قــضاء بعــض أهلــه عنــه مــن مالــه أو مــن مــال   إن:واملجموعــة مــا نــصه
ُاملاجـشون وقالـه ابـن , أن يبلغه قبل األجـل فـريىض بـهنفسه وال يربئه إال َأصـبغو ِ ْ  وسـمع َ

 لـــو قـــىض عنـــه القـــايض مـــن مالـــه لطلـــب زوجتـــه ذلـــك خـــوف حنثـــه :ابـــن القاســـم َســـحنون
بــن رب احلــق مل يــرب إال بقــضاء وكيلــه عليــه ســلطان أو غــريه, وختــريج ا بطالقهــا أو لطلبــه

ْرشــد ال يقـــيض غريمـــه فقــضاه عنـــه الـــسلطان  لـــو حلــف : بـــره بقــضاء الـــسلطان عـــىل قولــه:ُ
  .حنث يرد بأن ما يوجب احلنث قد ال يوجب الرب

 ومل ,إن ســجن فقــىض عنــه الــسلطان بــر, وإن مــىض األجــل: عــن ابــن حبيــب َّالــشيخ
َأصبغيقض عنه مل حينث وحنثه  ْ َ.  

ُقلـت ه  إنـام يتـصور عـدم حنثــه مـع عـدم القـضاء عــىل أن:ُ ه الـسلطان إكـرا وكــون  ,إكـرا
  .ما ألجله سجن ري قادر عىل رفعاحلالف غ

 مــن أحلــف مبتــاعي ســلعته ألجــل أن يقــضياه إليــه مل يــرب :وســمع عيــسى ابــن القاســم
  . ولو ابتاعاها رشكة بينهام إال أن يتحامال بثمنها,أحدمها بقضاء اآلخر عنه دون إذنه

ْبـن رشـدا  ولــو رشط , إن حتــامال بـر أحــدمها بقـضاء حقـه فقــط أو بقـضاء اآلخــر عنـه:ُ
بــائع أخــذ مــن شــاء بحقــه مل يــرب أحــدمها إال بقــضاء كــل احلــق كمتفاوضــني ابتاعــا ســلعة ال

  .ألجل وحلفا كذلك
 ; من حلف ال قىض ما عليه حتى يسجن ثم يسجن ثـم يـسجن:سمع ابن القاسم و
امـــ:يريـــد وال حينـــث  ,عنـــه عمـــه بـــر ربـــه  وحلـــف ربـــه ال أخـــره إال بحكـــم فغـــاب فقـــىضاً أ

امق الغريم وعادت يمينه عىل   .اًضاء عمه ال يقضيه حتى يسجن أ
ْبن رشدا ام: ُ امـ: ولو يف مـرة واحـدة لقولـه,اًظاهر قوله أ  وال معنـى ,اً يريـد بـذلك أ
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 ثـــم يطلـــق ثـــم يـــسجن كـــذلك , وليلـــةاًيقـــيم يومـــ  أحـــب إيل أن:ملـــا روي عـــن ابـــن القاســـم
ــه إن كــان مــستفتي ;ًثالثــا ولني أصــحهام  وإال ختــرج وجــوب مــا اســتحبه عــىل قــ,فلــه نيتــه اًأل

ت طالق إذا محلت   . وهي حامل هل تطلق به أو بحمل آخر,وجوبه عىل القولني يف أ
 وسمع عيسى ابن القاسم من حلف ليقـضني غريمـه حقـه ألجـل كـذا إال أن يـؤخره

  .فأراد تأخريه فليشهد له لئال ينكر تأخريه بعد األجل
ْبن رشدا   .عليه يريد فيام يقىض: ُ

 اً مـــن أمـــرت مـــن يـــدفع دينـــار: وســـامع عيـــسى ابـــن القاســـم,عـــن كتـــاب حممـــد َّالـــشيخ
 فـذي : وحتلفه ليقـضينه ألجـل كـذا إال أن يـؤخره الـدافع فغـاب الـدافع فقـال, لرجلاًسلف

ظرتـه حتـىاغيبته قبل األجل كل من أخذت عليه يمينً ـامن عـىل  ألقـاه  يف حق فقـد أ ولـه أ
 ولو فارقه بعد ,أخره فهو له خمرج ولو لقيه ف,إن ثبت قوله ببينة مل حينث وإال حنث ناس
  . وال ينفعه تأخري املرأة, ومل يؤخره حنث,لقائه

وقيــل لـــيس هــذا بــيشء وتأخريمهـــا معــا هــو النـــافع وال ينفــع احلــالف إشـــهاده : حممــد
 حـــق لـــه  فيـــه إال التـــأخري إال أن يكـــون ال بتـــأخري حقوقـــه حتـــى يفـــصح بتـــأخريه إذ لـــيس لـــه

  .قبل أحد
ْبـــن رشـــدا عـــه بتـــأخري املـــرأة مـــع أن احلـــق هلـــا خـــالف قوهلـــا ينفـــع احلـــالف عـــدم انتفا: ُ

 وهــي أحــق مــنهم ووجهــه ,املــستثني تــأخري رب احلــق تــأخري وارثــه أو الــويص أو الغرمــاء
  .يف ذلك كأهنا فوضت له أهنا ملا أمرته باستحالفه

ُقلـــت  وقـــد مـــات , مـــن حلـــف ليقـــضني احلـــق ربـــه:فيهـــا, و تفويـــضها ال يمنـــع عزلـــه:ُ
  .فليقض وارثهجاهال موته 

ْبــن رشــدا  قــوالن بنــاء اً وبعــده يف حنثــه مطلقــ;إن مــات قبــل إمكــان قــضائه مل حينــث: ُ
عــىل محلــه عــىل الفــور أو الرتاخــي وعــىل الثــاين إن نــوى مطلــق أدائــه بــر بقــضاء وارثــه, وإن 
نــــوى أداءه لــــه حنــــث وإال ففــــي محلــــه عــــىل األول أو الثــــاين قــــوالن هلــــا ولظــــاهر ســــامع ابــــن 

  .لعتقالقاسم يف ا
               لـــــو قـــــال ألجـــــل فـــــامت ربـــــه قبـــــل األجـــــل فقـــــىض وارثـــــه : ابـــــن حـــــارث يف املجموعـــــة

  .بعده مل حينث
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ُقلــت لــو قــال إال أن يــؤخره فــامت أجــزأه تــأخري ورثتــه إن : قوهلــا ظــاهر  هــذا خــالف:ُ
  . وال دين وإال مل يكن هلم تأخرياً أو وصيهم إن كانوا صغاراًكانوا كبار

  . فإن قام ربه سقط التأخري,جيزئه تأخري الويص مع الدين: حممد عن أشهب
  .مع غريه َسحنون ابن القاسم و:قوال ابن حارث يف عدم حنثه بتأخري الويص

تأخري الويص عـىل غـري نظـر يـرب بـه, والـويص : املجموعة عن ابن القاسم يف: َّالشيخ
  .ال جيوز تأخريه: ظامل, وقال غريه

: ًه ربه دون سؤال فروى ابن القاسـم خفتـه قـائاللو أخر: ابن حارث وابن عبدوس
ــه ال يقــدر أن يأخــذ منــه شــيئ , اًالغائــب كاحلــارض لــو افرتقــا الفــرتق املــيلء مــن املعــدم; أل

وروى غــــريه إن كــــان نــــوى ذلــــك وعلــــم رب احلــــق أن يمينــــه كانــــت عــــىل ذلــــك مل حينــــث, 
  .ملا أخره إليه: واليمني عليه
  .و قىض فيه مل حينثإن علم احلالف ذلك يف وقت ل: أشهب
  .لو أخره ومل يعلم فقال مالك عسى أن جيزئه: اللخمي

ْبن وهبا   .هو يف سعة: َ
ه أال;عىل رعي املقصد حينث: اللخمي   .فإن مل يعلم فقد لد يلد  أل
 تــأخري الــويص عــىل غــري نظــر يــرب بــه والــويص :يف املجموعــة عــن ابــن القاســم َّالــشيخ

  . ال جيوز تأخريه: وقال غريه,ظامل
  .جيزئه تأخري الغرماء يف موته إن أحاط الدين بامله عىل أن يربؤوا ذمة امليت: وفيها
ُقلت   . وقيده أبو عمران بكون احلق من جنس دين الغرماء,اً وكذا يف حياته مفلس:ُ
ُقلـــت  لـــو كـــان : وإال جـــاء فـــسخ الـــدين يف الـــدين, ويف املجموعـــة عـــن ابـــن القاســـم:ُ

لـــة عليـــه وأخـــروهالـــدين غـــري حمـــيط فـــريض الغرمـــاء  وأبـــرؤوا الورثـــة مل جيزئـــه إال أن  باحلوا
ظره ً ألن الطالـــب لـــو أحـــال بـــاحلق رجـــال;جيعـــل الورثـــة هلـــم مـــا كـــان هلـــم مـــن التـــأخري  فـــأ

إال : املحال مل يرب إال أن جيعل بيـده التـأخري كـام كـان لـه وسـمع عيـسى ابـن القاسـم لـو قـال
  . فأخره رسوله مل حينثأن يؤخره أو رسوله فقرب األجل وأبى ربه تأخريه

ْبــــن رشــــدا           ال جيــــوز تــــأخري رســــوله إن : أيب زيــــد عــــن ابــــن القاســــم حكــــى حييــــى عــــن: ُ
  .والرواية األوىل أحب إيل, أبى ربه
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ْبــن رشــدا ; تكلــم يف األوىل يف عــدم حنثــه إذ مل يــشرتط يف يمينــه كــون اًلــيس اختالفــ: ُ
  .حلق تأخري رسوله والثانية يف عدم لزوم رب ا,تأخري رسوله برضاه

لــو قــال إال أن يــؤخره يف مثــل يمينــه التــي حلــف لــه هبــا فأشــهد : ســمع ابــن القاســم و
  .حارض مل يسأله ذلك مل حينث بتأخريه  من قبل نفسه واحلالفاًبتأخريه شهر

ْبن رشدا ولـو مل يقلـه ففـي , له يف مثل يمينه التي حلـف لـه هبـاوتبقى عليه يمينه لقو: ُ
 إال أن يوســع لــه يف :ولــو قــال,  القاســم ودليــل قولــه يف مثــل يمينــهع ابــنبقائهــا قــوالن لــسام
 لـــو أخـــره لـــسفر :وســـمع حييـــى ابـــن القاســـم, اًلـــه فيـــه لبقيـــت عليـــه اتفاقـــ األجـــل أو يفـــسح

 فرجـع مـن أثنـاء سـفره لعـذر لـصوص أو غريهـا بطـل اًعرض له مـدة سـفره وعـرشين يومـ
  .اًتأخريه مدته والعرشين يوم

 فيـــه النتظـــار رفقـــة تؤمنـــه فحـــل األجـــل قبـــل اً إقامـــة بـــل ســـاعيفـــإن رجـــع لغـــري: قيـــل
  إن خرج? خروجه أتثبت له النظرة

ْبــن رشــدا بــه أن لــه: ُ النظــرة إال قــدر مــا تــأخر للعــذر; فــإن كــان بقــي مــن  مل جيبــه; وجوا
ا ومــدة الــسفر ثالثــة أشــهر وأقــام للعــذر شــهرا فلــه نظــرة شــهرين مــع ًأجلــه يــوم أخــره شــهر

يوكــل مــن يقــضيه يف غيبتــه قبــل مــضيها وإال حنــث وللطالــب عليــه محيــل ا فلًالعــرشين يومــ
  .بذلك

مـــن حلـــف ال خـــرج حتـــى يعلـــم غريمـــه فأعملـــه فنهـــاه : َســـحنونابـــن عبـــدوس عـــن 
  .فخرج إن أراد بإعالمه إذنه حنث وإال فال

  .وما أرى حلفه إال إلذنه: زاد ابنه عنه
اءه فأخـــذ بعـــضه وســـمع عبـــد امللـــك أشـــهب مـــن حلـــف ليقـــضينه حقـــه إذا أخـــذ عطـــ

  .فقضاه مل حينث
ْبن رشدا  إن مل يقـضه مـن حقـه :ثالثهـا , ففـي حنثـهًلو مل يقضه وفيه وفاء بـاحلق أوال: ُ

  . بظاهر لفظه: والثاين,بقدر ما أخذ من عطائه األول اعتبار باملعنى
ُقلت  من حلف ليقـضينه حقـه رأس الـشهر أو : والثالث اعتبار بمجموعهام; وفيها:ُ

  . إذا استهل فله يوم وليلة من أول الشهرعند رأسه أو
  .له يف ليقضينه يف اهلالل يوم وليلة, وجيب توسعته ليلتني حتى يقمر: التونيس
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ــام يف اهلــالل: اللخمــي  ًالعــرب تــسميه يف األوىل والثانيــة هــالال  ألن;أرى لــه ثالثــة أ
بعـــــة قمـــــر ل يـــــوم أو لثانيـــــه  إال أن ال يعـــــرف احلـــــالف هـــــذه التـــــسمية إال ألواًوالثالثـــــة والرا

  .فيحمل عىل ذلك
ُقلت   . كذا وجدته يف غري نسخة وال ينتج مراده:ُ

انـسالخ اهلــالل أو انقــضائه ففـي حنثــه برؤيـة اهلــالل أو بمــيض   لــو قـال عنــد:التونـيس
  .يوم وليلة قوالن

ُقلت  وإىل كذا يف حنثه بانقضاء يوم مـا قبلـه :ملحمد عن ابن القاسم َّالشيخ عزامها :ُ
بعــده; قوهلــا يف إىل رمــضان مــع حممــد عــن ابــن القاســم وروايتــه  اء يــوم وليلــة ممــاأو بانقــض

ْبن وهبعن ا: َّالشيخفيه, ويف غريه من أسامء الزمان و ُاملاجشونمع ابن  َ   .وروايتهام ِ
حقـــك إىل الليـــل لـــه الليـــل   يف ألقـــضينك:وســـمع عبـــد امللـــك ابـــن القاســـم وأشـــهب

  .كله
ْبن رشدا ثه بغروب الشمس ووجهها جعله إياهـا بمعنـى هذه شاذة والصواب حن: ُ

ت عيل كظهر أمي إىل قدوم فالن   .عند, كقول ظهارها أ
ــام لــه اليــوم العــارش وإىل اجلمعــة حينــث  يف ألقــضينه: َّاملوازيــةعــن  َّالــشيخ إىل عــرشة أ

  .بغروب شمس اخلميس
ّالعتبـــــــي  ِ ْ َأصـــــــبغعـــــــن ُ ْ                      يـــــــه احلنـــــــث يف ألقـــــــضينه إىل احلـــــــصاد بانقـــــــضائه, ويقـــــــىض عل: َ

  .يف عظمه
ْبــــن رشــــدا ه البــــن : ُ ُاملاجــــشونورواه ابــــن حبيــــب, وعــــزا وابــــن  َعبــــد احلكــــم, وابــــن ِ

  .حنثه بعظم احلصاد" إىل" ومقتىض ,القاسم وفيه نظر
ويف حنثـــه يف إىل صـــالة الظهـــر بميـــل الفـــيء أو بانقـــضاء صـــالة اجلامعـــة; فـــإن مل يكـــن 

ُاملاجشوند وابن مجاعة فبانقضاء القامة قوال حمم ِ.  
  .حده أن تصىل اجلامعة والعامة:  والبن القاسم:َّالشيخ
لروؤيــة اهلــالل أو بمجيئــه وغريمهــا : فــيام قيــد بــالالم, كقولــه لــه َّاملوازيــةعــن : َّالــشيخ

 وإال حللــول رمــضان يف كونــه , فبغــروب الــشمس حينــث;النــسالخ: يــوم وليلــة; إال قولــه
َأصــبكـاألول, أو الثــاين قــوال  ْ فــيام  ولــه: قــال: ثانيــه, و مــع أول نقــل حممــد عــن ابــن القاســمغَ



אא 

 

437

437

  .قيد بإذا أو عند كإذا ذهب كذا أو إذا جاء اهلالل, أو إذا انسلخ ونحوه يوم وليلة
: انــسالخه كــذلك, وبحنثــه بغــروب الــشمس قــوال ابــن القاســم قــائال ويف كــون عنــد

  .اًيف كعند مطلق
حينــث يف انــسالخ الــشهر بانقــضائه, ويف انــسالخ اهلــالل يــوم وليلــة و لــه يف: اللخمــي

 أو غريمها أمر بتعجيلـه ولـه يـوم وليلـة ولفـظ نقـل حني ينقيض أو يستهل: إن قال َّاملوازية
  .اللخمي عنها عجل القضاء ما استطاع وال حد يف ذلك

ُاملاجــشونابــن حبيــب عــن ابــن  تــه طــالق; : إن قــال: ِ إذا جــاء اهلــالل فلــم أقــضه فامرأ
" فلـم: "ء بل النعقاد يمينه فمن حينئذ ال يقرب زوجتـه, ولـو قـال بـدل للقضااًفليس وقت

  .كان وقتا للقضاء إن مل يقضه بعد يوم وليلة حنث" مل"و
تــــه طــــالق, : يف املجموعــــة البــــن القاســــم يف قولــــه َّالــــشيخ إن قــــدم أيب ومل أقــــضه فامرأ

ه إذا قدم قضاه فله يوم وليلة   .فقدم ومل يقضه حنث إال أن ينوي أ
ُقلــت ُاملاجــشون وجــه قــول ابــن :ُ لــصالحية " إذا"جــواب " فلــم أقــضه" "فــاء"جعلــه  ِ

تـه طـالق" "فـاء"جلـواب الـرشط و" الفاء" عـدم القـضاء املقيـد أولـه بمجـيء  لـسببية" فامرأ
بــــــــا لـــــــــ " الــــــــواو"اهلــــــــالل يف الطــــــــالق و                 " فــــــــاء"تعــــــــني كونــــــــه " إذا"ملــــــــا امتنــــــــع جعلهــــــــا جوا

  ".فامرأته طالق"
  .حينث يف بحلول رمضان بانقضاء شعبان: اللخمي
انــسالخ اهلــالل أو اســتهالله أو رؤيتــه " إىل"إن قــرن بـــ : ابــن القاســم َســحنونوســمع 

أو دخولـــه, أو رمـــضان, أو انقـــضاءه, أو حلولـــه, أو جميئـــه, أو آخـــر اهلـــالل, أو ذهابـــه, أو 
  .رأسه

نقـضاءه, أو ذهـاب انسالخ اهلالل, أو آخر رمضان, أو رمـضان, أو ا" يف"أو قرن بـ 
آخـر اهلـالل " عنـد" أو قرن بــ ,انسالخ اهلالل, أو حلول رمضان" الالم"اهلالل,أو قرن بـ 

برؤيـة اهلـالل, أو اسـتهالله, أو دخولـه, أو جميئـه, " يف"إن قـرن , وحنث بغروب الـشمس
بحــل اهلــالل أو اســتهل أو رؤي أو انقــىض أو دخــل, أو أخــذ أو " إذا" أو قــرن ,أو حلولــه

بيجــــيء اهلــــالل أو حيــــل أو ينقــــيض أو يــــستهل, أو " حــــني"أو قــــرن , أو جــــاء رأســــهذهــــب 
" عنــد" أو قــرن ,برؤيــة اهلــالل, أو رأســه, أو اســتهالله, أو جميئــه" الــالم"يــذهب, أو قــرن 
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باهلالل, أو رؤيته, أو رأسه, أو ذهابـه, أو انـسالخه, أو اسـتهالله, أو دخولـه, أو انقـضاء 
  .رمضان فله يوم وليلة

ُقلت   .ً هي مخسون سؤاال:ُ
ْبن رشدا رمـضان حينـث بغـروب  حللول: اضطرب ابن القاسم يف ألفاظ منها قوله: ُ

  .الشمس وملجيئه, ولرؤية اهلالل له يوم وليلة
آخر اهلالل حينث بغروب الشمس, وعنـد انـسالخ اهلـالل لـه يـوم وليلـة  عند: وقوله

 وليلـة اً جعـل ابـن القاسـم فيهـا يومـونحو هـذا إذا اعتربتـه كثـري, والبـن كنانـة يف نحـو التـي
حينث إن مل يقضه ليلة اهلالل إىل ضحى اليوم الثاين حني تقوم األسواق وتكون املـوازين 

  .ويشهد الناس عىل حقوقهم
سـمع عيـسى ابـن القاسـم وحممـد عنـه حنـث مـن حلـف ألقـضينه يف رمـضان : َّالشيخ

  .بغروب شمس آخر يومه
 الليلـــــة لليـــــوم املقبـــــل, فـــــإن كانـــــت عنـــــدهم ويف موضـــــع آخـــــر الـــــذي عنـــــدنا أن: قـــــال

  .للاميض مل حينث بالقضاء فيها
 , ويف حنث من حلف ال بات لغريمه عنده حقه ببقائه ثلث الليل أو أكثر من نصفه

 إن حلف هنارا حنث بالغروب, وإن حلف عشاء فبانقطاع الرجل, وهدو الناس :ثالثها
َأصبغببيوهتم; لسامع  ْ ْرشـدبـن  ابن القاسم وقـول اَ إنـام الـدم يف تـرك : مـع أخـذه مـن قوهلـا: ُ

َأصبغ وقول ,مبيت منى برتكه جل ليله ْ   .مر يف احلج فيها كالم وقد: َ
ولــو حلــف عــىل القــضاء يف شــهر قبــل دخولــه ففــي حنثــه بانقــضاء يــوم وليلــة منــه أو 

َأصبغبانقضاء كله قوال  ْ ْبن وهب واَ َ.  
 ولــو ,يف خــامس عــرش منــهويف حنــث مــن حلــف ألقــضينه يف نــصف الــشهر بقــضائه 

زيـــة إن نقـــص الـــشهر للـــشيخ عـــن :ثالثهـــا ,أول هنـــاره مـــع ابـــن عبـــدوس عـــن أشـــهب  َّاملوا
َأصــبغوحممــد عنــه مــع  ْ ْبــن وهــب واَ أيب , وولــو بعــد عــرصه: عــن عبــد امللــك قــائال َّالــشيخو َ

  .زيد عن ابن القاسم
ــام ويـــشبه أن يكـــون لــه: التونــيس  يـــوم وليلـــة لـــو قــال يف أول الـــشهر فلـــه منــه عـــرشة أ

  .قبل نصف النهار وسمع عيسى رواية ابن القاسم غدوة ما
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  :ويف كون بكرة كذلك أو إىل الضحى األعىل
ْبــن رشــدنقــل ا وســامع عيــسى روايــة ابــن القاســم بزيــادة العــيش مــن  عــن كتــاب حممــد ُ

  .وقت الظهر إىل الغروب
ْبـــن رشـــدا ت عـــن بعـــض مـــن مـــىض مـــا أدركـــ:  مـــن وســـط وقـــت الظهـــر لقولـــه: يريـــد:ُ

بالعــــيش وال شــــك أهنــــم مل يكونــــوا يــــؤخرون إىل آخــــر الوقــــت,  النــــاس يــــصلون الظهــــر إال
  .ابن القاسم يف ألقضينه صالة الظهر يقضيه أول ما يصلون عند الزوال َسحنونوسمع 

ُقلت    فإن مل يقضه حتى صىل بعض الناس وبقى آخرون?:ُ
ب مل: َّالشيخ   .يهال يشء عل: فقال أبو بكر ابن حممد,اًيذكر جوا
يف العيـد بتـأخريه عنـه, ويف , وعن أبيه ال حينث إىل آخر وقـت الظهـر َسحنونوالبن 

  .كون العيد أول يوم فقط أو ثالثة
َأصبغ, ومبدؤه من ليلته: قائال َسحنونعن  َّالشيخنقال  ْ   .من بعد صالته:  قائالَ

  :َسحنونقال , ووقيل يومان: اللخمي
  .يف الفطر: األول
  . يف األضحى:والثاين
ام الترشيق أربعة: قال   .وأ

ام الترشيق منه يف ألقضينك: ابن القاسم   .إذا ذهب العيد; أ
ض ـام التـرشيق حنـث, فـرأى العيـد اليـوم : اًوقال أ يف ليقـضينه يف العيـد, فقـضاه يف أ

ام الترشيق اليوم الثاين, وأول قوليه أحسن   .األول; ألن أول أ
ّالعتبي  ِ ْ َأصبغعن ُ ْ إن وطئهـا قبـل انـرصاف اإلمـام مـن صـالة :  العيديف ال وطئها إىل: َ
  .ويف ال دخل بيته يوم العيد ال يدخله يومه وال يومني بعده,العيد حنث

ْبن رشدا   .تقديم املعنى عىل اللفظ هذا عىل املشهور يف: ُ
ال يــدع الــدخول إال يــوم العيــد فقــط عــىل اعتبــار اللفــظ دون املعنــى,  َســحنونوقــول 

بتأخريه عنه, ويف كون أول الصيف يونيه أو نصف مايه, ثم لكـل ويف أحد فصول السنة 
ّالعتبـــي ثالثـــة أشـــهر نقـــال  فـــصل ِ ْ َأصـــبغعـــن ُ ْ  مـــع ابـــن حبيـــب عنـــه, وعـــن ابـــن القاســـم وابـــن َ

ُاملاجشون ْبن رشدوا ِ   .عام وقع البن حبيب يف الزكاة ُ
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 قــضيت مــع يمينــه ولــو حكــم عليــه بغرمــه: بقولــه ويف ثبــوت بــر احلــالف عــىل القــضاء
 أو بــإقراره بــه أو بــشاهد :ثالثهــا ,بعــد يمــني طالبــه, أو بــسقوط احلــق بــشاهدين ال غريمهــا

ْبـن رشـد إقراره به إن كان ثقـة مأمونـا كبينـة ال:رابعهاوامرأتني أو حلفه مع شاهد, و عـن  ُ
بــن ســامع ابــن القاســم, وســامع عيــسى روايــة ا روايــة زيــاد واألخــوين مــع روايــتهام, وظــاهر

ْوهـــب مـــع أشـــهب, وســـامع  َعبـــد احلكـــميف كتـــاب ابنـــه, وابـــن  َســـحنونىل قـــول , واآليت عـــَ
مـــع يمينـــه, وقولـــه يف ســـامع ابـــن القاســـم طلـــق عليـــه : عيـــسى ابـــن القاســـم وابـــن نـــافع قـــائال

  .عىل احلق يريد باحلق اليمني بالبينة التي أشهدها
ه أقر هبا ملا رفع أو يقبـل كـون إقـراره كـذلك  لتخـرج ولو مل يكن عىل يمينه بينة إال أ

  .قوله بيمني عىل قولني
قيامهــا عــىل :  لقــول ابــن دحــوناًوقيــام البينــة عــىل أصــل احلــق وعــدمها ســواء; خالفــ

  . منه بظاهر السامعاًأصل احلق كقيامها عىل اليمني; أخذ
كر اليمني وأقر بعدم دفع احلق يف األجل فلام قامت عليه البينة أقام بينة بدفعه  ولو أ

َّدونةمن املائم فيه قبلت عىل خالف ق َ.  
وســمع القرينــان مــن حلــف بعتــق ال فعــل كــذا حتــى يفعــل فــالن كــذا; ففعــل احلــالف 

ه ال يفعلـه; فخـاف حنـث نفـسه فـأخربه صـاحب لـه أن مـا أوقفـت فعلـك عليـه  ما حلف أ
ه فعله قبل فعلك أحب عتقه ما يدريه أن صاحبه كذب?   أخربين فالن أ

ْبن رشدا ـه فعلـه : يف قولـه يـه نظـر الحـتامل كـذب فـالندليله لو تيقن صدقه بر وف: ُ أ
  .يف نحو هذا َسحنونبتيقن فعله والذي يتيقن به شهادة عدلني قاله  وإنام يرب

 وهو دليل سامع عيسى ابـن ,ال تقبل فيه شهادة أربع نسوة: وسمع أشهب يف نحوه
ـه قبـل جـاز لـه أن يفعـل; أل  ولو أخربه خمرب عدل بوقوع ما حلف عليه قبل فعله:القاسم

  .فعله خرب وبعده شهادة
ُقلت   .لزوم احلنث  ألن متعلقه قبله عام وبعده خاص برفع:ُ

وحلـف  اًإن حلف صانع ال دفع مـصنوعه لربـه حتـى يقـبض درمهـ: وسمع القرينان
  .ٌّربه ال قضاه درمها يربان بقضائه أجنبي إن نوى قبضه ال يبايل ممن قبضه

ْبــن رشــدا ــه : ُ ظــاهر لفظــه , وإن مل تكــن تلــك نيتــه مل يــرب بــذلكفيــه نظــر لداللتــه عــىل أ
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نويــت :  ولــو حكــم لــه حلــف عــىل أخــذه مــن ربــه وقــال,نيتــه وإن مل تكــن تلــك يوجــب بــره
 ولـو حكـم لـه بأقـل مـن ,مطلق أخذه, وسميت ربـه عـىل العـادة نـوي ولـو كانـت عليـه بينـة

  .نويت حقي ال عني الدرهم ينوى: درهم فقال
إن تراخـى  , أواًه حتـى يقـبض حقـه ففـي حنثـه مطلقـولو فر غريم من حلـف ال فارقـ

  .ال افرتقنا حنث لو قال ال فارقتني أو: له قوال ابن القاسم وحممد قائال
  .اًاتفاق: ابن بشري
   .أو ظاهر اللفظ التضييق عليه حتى يقضيه بناء عىل محله عىل: اللخمي

  .أراد إذا أكره  وحيلف ما هذا الذي:زاد الصقيل ملحمد
  ".ال فارقتني" حيتمل أن ابن القاسم محله عىل معنى ال افرتقنا, فصار كـ:التونيس
ُقلت   .كقول حممد:  يف سامع عيسى ابن القاسم:ُ

لة ال الرهن: اللخمي   .يرب يف إن فارقتك ويل عليك حق باحلوا
ال قبلتـك بتقبيلهـا إيـاه   وال يفًال حينث يف ال ضاجعتك بمضاجعتها إياه نـائام: وفيها
  . وحينث يف ال قبلتني أو ضاجعتني بكل حالغري مسرتخ

إن قبلتنـي : إنام حينث باالسرتخاء بالقبلة عـىل الفـم ال عـىل غـريه, ولـو قـال: اللخمي
  .فرتكها قبلته عىل غري الفم حنث, إال أن ينوي الفم

ُقلت   ."بكل حال: "خالف قوهلا". فرتكها":  مفهوم قوله:ُ
ــه حينــث  قبلتــك بتقبيلهــا إيــاه غــري طــائعال: زاد الــصقيل عــن حممــد يف عــدم حنثــه يف  أ

  .كام مر
حينـث يف ال ضـاجعته زوجتـه بمـضاجعتها إيـاه مـستغفلة : وسمع عيسى ابن القاسـم

  ".ال فارقها"و" ال فارقته"له ال يف ال ضاجعها وكذا يف 
ْبن رشـدا بمـضاجعتها إيـاه " ال ضـاجعها"سـوى بيـنهام وفـرق فيهـا بيـنهام مل حينثـه يف : ُ

ــــه محــــل ;مــــن جهــــة املعنــــى ال اللفــــظ غلبــــة بمفارقتــــه إيــــاه ه يف ال فارقــــهغلبــــة وحنثــــ ال " أل
  ."ال فارقتني"عىل معنى " فارقه

 ال يقبـل اًمـن حلـف ال وضـع مـن ثمـن سـلعته شـيئ: روى ابـن القاسـم: ابن عبـدوس
  .منه, رب إقالة خري من وضيعة
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  .لو حلف بعد البيع ثم أقاله حنث: وقال غريه عنه
 إن كانـــت قيمـــة املبيـــع يومئـــذ أقـــل مـــن ثمنـــه وســـمعه منـــه عيـــسى :يـــدير: ابـــن القاســـم

َأصبغو ْ   . يف املجموعةَ
رب نظــرة خــري مــن وضــيعة تكــون للعــرشة أحــد :  قــال مالــك:فــإن أخــره قــال: قيــل
  .قدر تقاضيه اليوم واليومان: فام حده قال: عرش قيل

  .أصوب يف حنثه بتأخريه قوال مالك وغريه واحلنث: التونيس
  .الثاين أبني: اللخمي
  .فوهبه حنث لو قبضه ثم سأله املبتاع هبة: عن ابن القاسم وابن نافع َّالشيخ

ْبــن رشــدا فقــط مل  إن نــوى بــال وضــع عــدم رفقــه حنــث بتــأخريه وإن نــوى الوضــيعة: ُ
حينـــث; فـــإن حلـــف بـــام يقـــىض عليـــه فيـــه, ففـــي قبـــول نيتـــه بيمـــني أو دوهنـــا ســـامع القـــرينني 

ْبــن وهــبفــي حنثــه روايــة ا فاًإن مل ينــو شــيئ, ووغــريه وعليــه حيلــف  وظــاهر ســامع القــرينني َ
ه مل ينو شيئ ظره بالوضيعةاًأ   .اتفاقا  عىل القول بتوجه يمني التهمة وال حينث يف ال أ
ُقلت   . إن مل ينو عدم رفقه:ُ
  ]باب فيما يوجب احلنث يف تعذر احمللوف على فعله[

ه بعـــد احللـــف قبـــل إمكانـــه ال تعـــذره بانعـــدام حملـــواملحلـــوف عـــىل فعلـــه غـــري مؤجـــل 
  .)1(يوجب حنثا وبعده يوجبه

  . من حلف ليذبحن محامات ليتيمه, فقام مكانه فوجدها ميتة ال حينث:فيها
بنــاء عــىل  مــن حلــف ليبــيعن أمتــه فوجــدها حــامال حينــث حينــث: اللخمــي عــىل قوهلــا

                                     
مـــا حلـــف عـــىل فعلـــه غـــري مؤجـــل وتعـــذر بانعـــدام حملـــه بعـــد احللـــف قبـــل ( مـــا معنـــاه :قـــال: َّالرصـــاع قـــال )1(

 مثال ذلك إذا حلف ليذبحن محامة فقـام مكانـه فوجـدها ميتـة فـال )مكانه وبعد إمكانه يوجب احلنثإ
 معارضــات ه حينــث وهنــا, فإنــ وأمــا لــو حلــف عــىل رضب فــالن فأمكنــه الــرضب ثــم مــات,حنــث عليــه

  .ومناقصات وأجوبة انظرها
  .ط إذا حلف ليطأن امرأته فقطع ذكره ومل يفر:)فإن قلت(
ُقلت(  أخـرج بـه املحلـوف عـىل )غـري مؤجـل: (قولـه و,ث عليه والنص كذلك ويصدق عليـه لفظـه ال حن:)ُ

  .فعله مؤجال وقد ذكر فيه خالفا انظره
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  .رعي اللفظ أو املعنى
ُقلـــــت ونـــــيس بامتنـــــاع التكليـــــف وفـــــرق عبـــــد احلـــــق والت َســـــحنونبمناقـــــضتها   ســـــبقه:ُ

ه يف ألفعلـــــن يف األمـــــة زيـــــةيف , وباملـــــستحيل يف احلاممـــــات ولغـــــو اإلكـــــرا مـــــن حلـــــف : َّاملوا
  . ليقطعن عذق كذا فوجده قطع ال يشء عليه إن مل يتوان قدر إمكان قطعه

تـــه فقطـــع ذكـــره قبـــل وطئـــه ال حينـــث : عـــن أبيـــه َســـحنون ابـــن                 مـــن حلـــف ليطـــأن امرأ
  .رطإن مل يف

من حلـف عـىل رضب فـالن فـامت بعـد : وفيها, لو طارت احلاممات حنث: التونيس
  .إمكانه حنث

بخبـــز ووجـــده ليطرحنـــه  مـــن حلـــف إن جـــاء ربيبـــه بيتـــه: وســـمع عيـــسى ابـــن القاســـم
  .إن توانى يف أخذه حنث; ربيب بخبز, فصاحت به أمه فهرب بهباخلربة فجاء ال

ْبن رشدا   .كقوهلا يف احلاممات: ُ
ُقلت  وإن فهمـه عـىل ,كـرسقته ال كموتـه  إن فهمه عـىل حـصول وجدانـه, فهروبـه بـه:ُ

عدمـــه فليـــست كمـــسألة احلاممـــات; ألن ذبحهـــا حملـــوف عليـــه واملهـــروب بـــه غـــري حملـــوف 
الظـاهر املـذهب مـع نقـل :  أو إن فـرط قـوالن,اًوتعذره برسقة يف إجيابه احلنث مطلقـ عليه

  .هبعن أش َّالشيخالتونيس يف احلاممات تطري و
 عينه فـامت, أو اً عند فالن ناويًمن حلف بطالق ليخاصمن رجال: وسمع القرينان

  .عزل قبل خصومته حنث
 قـــال ذلـــك لـــه إال أن ;فـــإن أقـــام شـــهرين بعـــد يمينـــه مل خياصـــمه فـــامت أو عـــزل: قيـــل
اة شديدةاًيطول جد   . أو تدخله أ

ه تعـذرت خـصومته يف الـشهرين, ولـو تأتـت فرتك: ابن دحون هـا حتـى عـزل معناه أ
يه   .اًجد أو مات حنث إن طال تأ

ْبن رشدا ه إذا تعذرت خصومته مل حينث;قوله غري صحيح: ُ  ولو طال األمر ما , أل
ـــه ,عـــسى أن يطـــول  وإن أمكنـــت خـــصومته حنـــث فـــيام دون الـــشهرين, ومعنـــى املـــسألة أ

  .اًيصدق يف الشهرين أن اخلصومة تعذرت له فيها, وال يصدق إن طال جد
عــن ابــن  َّالــشيخقوهلــا مــع   بــرسقة حملــه; يف احلنــث بــهًملحلــوف عليــه مــؤجالوتعــذر ا
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َأصبغمع أشهب و َّاملوازيةالقاسم يف املجموعة, وعنه يف  ْ  يف ليأكلن هـذا الطعـام فـرسق, َ
 ولو فرط وحنثه إن فـرط املعـروف ونقـل اللخمـي ,وتعذره بموته يف أجله; يف عدم حنثه

  .عن ابن كنانة وابن أيب حازم
ْن رشدبا   .حنثه أبني من كل يشء َّدنيةقال يف امل: ُ

ْبــــن رشــــدفأخــــذ منــــه ا ال حينــــث بقولــــه: قــــول مالــــك, وهــــذا باطــــل: ابــــن القاســــم أن  ُ
ـه مؤجـل, وغـريه بعـدم أو تلـف, ;يمـني حنـث, فـصور تعـذره أربعـة" ًألفعلن مـؤجال"  أل

  .اًوانعدام بعض املحلوف عليه ال يوجب حنث
تـــــه طـــــالق إن مل يفرتعهـــــا الليلـــــة فوطئهـــــا : لمـــــن قـــــا: ابـــــن القاســـــم عيـــــسى ســـــمع امرأ
  .فإن علم أهنا ثيب فلم يطأها حنث,  ال حينثاًفوجدها ثيب

ْبـــن رشـــدا ألن املحلـــوف عليـــه جممـــوع الـــوطء واالفـــرتاع فرتكـــه الـــوطء مـــع إمكانـــه : ُ
  .ولو حلف ليذهبن عذرهتا دون وطء مل حينث بوجودها ثيبا وإن مل يطأ, يوجب حنثه

ابنتــي الليلــة, فعــيل كــذا, فلــم  مــن أرســلت لزوجهــا إن مل تبعــث يل: وســمع القرينــان
جيــده رســوهلا حتــى الليــل; ال حنــث عليهــا كمــن حلــف ألخيــه إن مل يأتــه الليلــة فعليــه كــذا, 

ْبن رشد ومل يزد فيها ا,فوجده رسوله مات أو غاب أو سجن   .اًشيئ ُ
ُقلت   .ًظلام نظر إال أن يريد" سجن" ويف قوله :ُ

عن ابـن حبيـب, لـو  َّالشيختعذر املحلوف عليه بجنون احلالف خالف ويف احلنث ب
جن احلالف عىل القضاء ألجل فيه بر بقضاء اإلمام, فإن مل يفعل مل حينث كام لو حلـف مل 

َأصبغقال , ويلزمه ْ   .حينث واألول أحب إيل: َ
  :يمينه وانعدام املحلوف عليه بتقدم ثبوت نقيضه يمنع انعقاد

مـــــن حلـــــف بـــــالطالق ال وضـــــعت ابنتـــــه صـــــداقها عـــــن : اســـــمســـــمع عيـــــسى ابـــــن الق
وضــــعته منــــذ ســــنتني وشــــهد بــــه أربــــع نــــسوة مل حينــــث إن اســــتوقن تقــــدم :  فقالــــت,زوجهــــا
  . ومل يرد إن كانت وضعته,وضعها
ْبن رشدا  وظـاهره أن اليقـني ال يكـون بـشهادة ,يمينه عىل املستقبل حتى يريد غـريه: ُ
 فقـــط كمـــن اًدة عـــدلني, ولـــو امتنـــع الفعـــل رشعـــ بـــشها:لكـــن قـــال َســـحنون وقالـــه ,النـــساء

تـــه الليلـــة فوجـــدها حائـــض  إن فـــرط قـــدر مـــا :ثالثهـــا ,اً ففـــي حنثـــه مطلقـــاًحلـــف ليطـــأن امرأ
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ْبــن رشــد طهرهــا مل حينــث الاً إن كــان ظانــ:رابعهــا و,يمكنــه الــوطء قبــل حيــضها عــن ابــن  ُ
ــــامن بــــالطالق منهــــا, يف مــــن :ًالقاســــم يف الواضــــحة قــــائال حلــــف ليبــــيعن أمتــــه  مثلــــه يف األ

َأصبغعن ابن حبيب عن  َّالشيخ  معًفوجدها حامال ْ , ونقل حممد رجع ابن القاسم لعدم َ
ـــه أجلـــه قـــائال,حنثـــه القيـــاس عـــىل أصـــولنا, : األول: ً ولـــو أمكنـــه الـــوطء قبـــل حيـــضها; أل

ْبـن رشـد, وابـن القاسـم وابـن دينـار, واَسحنونعن ابن حبيب مع  َّالشيخو َأصـبغعـن  ُ ْ  يف َ
ــامن بــالطالق إن وجــد ســام ع عيــسى ابــن القاســم يف كتــاب التخيــري ونقلــه يف ســامعه يف األ

مل  ً أو حــائالاً فــإن نــوى إن كانــت طــاهر,ً وعــىل بيعهــا حــامالاًاملحلــوف عــىل وطئهــا حائــض
ٌ أهنا طاهر أو حائلاًوإال فإن مل يكن ظان حينث;   .حنث وإال فقوالن ملالك وابن القاسم ٌ

امن بالطالق من املوعزو ابن عبد السال َّدونةم األول البن القاسم يف األ  بل ;ٌوهم َ
ْبن رشدالصواب عزو ا  قـوال , ففي حنثـه وبـره مـع منعـه منـهاًثم لو وطئها حائض, املتقدم ُ

  .َسحنونعن حممد مع  َّالشيخابن القاسم مع ابن دينار و
 رمضان وحينث  وال يف,اًيف ليطأهنا ال يرب بوطئها حائض: وسمع عيسى ابن القاسم

  .يف ال وطئها بأحدمها
ْبن رشدا للـشيخ عـن , وبـره بـذلك الـصواب: الصواب نقـل حممـد عـن ابـن القاسـم: ُ

  . كابن القاسماً حينث بوطئها حائض:ابن دينار
  .يف العارية َّ نيةال وهب بالصدقة والعارية إال أن تكون له: حنث من حلف: وفيها
  . بكل ما نفعه بهروى ابن القاسم وأشهب حينث: َّالشيخ
  .يعرف هلا وجه َّ نية واحلبس إال أن تكون له)1(وبالعمرى: أشهب

ــــه أفــــسد عاريتــــه أو : اللخمــــي عــــن حممــــد ال حينــــث يف ال أعــــاره هببتــــه إن حلــــف; أل
ــه يعــاف لبــاس النــاس ثيابــه, أو يريــد صــوهنا        وإن حلــف لقطــع النفــع ,حبــسها عنــه, أو أل

  .عنه حنث
                    ن حلفـــــــت ال وهبـــــــت عبـــــــدها ال يعجبنـــــــي صـــــــدقتها بـــــــه مـــــــ: وســـــــمع ابـــــــن القاســـــــم

                                     
)1( َالعمر ْ ُأن يعطي اإلنسان إلنسان دارا أو أرضا, فأهيام مات, رجع ذلك املـال : نوع من اهلبة, وهي: ُ َ ِ َِ ً َُ َ َ ْ َُ ُّ ْ ً ََ َ َ َ ٍَ ِ ِ

ِإىل ورثته, وقيل ِ َ َ َ  .1/426 :لسان العرب: ينظر. َليك منفعة حياة املعطى بغري عوض إن شاءمت: ِ
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  .عىل ولدها
ْبن رشدا  ولـو ,حيكم بـه عليهـا ألن اهلبة تعترص والصدقة ال تعترص, وال تنوى فيام: ُ

  . نويت ألهنا ال تعترص مل حتنث باهلبة عىل من تعترص منه: حلفت عىل الصدقة وقالت
 وإن مل ,هـــب فالنـــا كـــذا هببتـــه إيـــاه وفـــالن غائـــبحينـــث يف ال و: التونـــيس عـــن حممـــد

  .يقبله
  .فيه نظر إال أن يريد ال أوجبت عىل نفيس هبة: التونيس

ـــصلحاًمـــن حلـــف ال تـــزوج حتـــى تعطيـــه أمـــه عـــرشين دينـــار: وســـمع القرينـــان أن  , أ
  تعطيه إياها فإذا تزوج نزعتها منه?

  .ال بأس: قال
  .هذا غلط: ابن نافع
  .هنا مل تواطئه عىل ذلكيريد مالك أ: َّالشيخ

ْبن رشدا   .ال وجه هلا غري هذا: ُ
ُاملاجـشونابن حبيب عن ابن  بالـسلف والعاريـة وكـل منفعـة,  ال وصـله: حينـث يف: ِ

  .نويت بالدنانري والدراهم مل ينفعه إال بحركة اللسان :ولو قال
"  أنإال"و" إال"إنــــام اللفــــظ يف  َّلنيــــةاملعــــروف ينفعــــه التخــــصيص بمجــــرد ا: َّالــــشيخ
  .وقبله الصقيل
ُقلت   . لعله يف التي يقىض عليه هبا وعليه بينة:ُ

بــصلة وال عاريــة وال ببيــع إىل أجــل قــد يكــره  عنــه يف ال أســلفه ال حينــث: ابــن حبيــب
  .السلف للمطل

ُقلت   . وكذا البيع ألجل يعرض له:ُ
 اطلع عىل بتأخريه بائعه بثمن سلعة" ال أسلفه"حنثه يف : وسمع عيسى ابن القاسم

ا أقبل سلعتي: عيب هبا لقول البائع   .أخرين وأ
ْبـــن رشـــدا ـــه أراد اًإنظـــار  بـــل يـــسمىاًهـــو يف معنـــى الـــسلف ولـــيس ســـلف: ُ , وينـــوى أ

السلف الذي هو عن ظهر يد, ولو قامت عليه بينة فيام يقىض عليه; فال حينث وهـذا عـىل 
 اليمني عليـه وعـىل قول ابن القاسم يف صلحها بإجازة التأخري إلسقاط إثبات العيب, أو
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ــه لــيس يف معنــى : دليــل قــول مالــك فيهــا وســامع القــرينني أن تــأخريه ال جيــوز مل حينــث; أل
ه إنام أخره إلسقاط ما ذكر ال للرفق به   .السلف بل شبه بيع, أل

ُاملاجشونوقال ابن    .حينث بتكفينه" ال ينفعه ما عاش"وروى يف  :ِ
  .اوبوصيته له ولو رجع عنه: َّاملوازيةويف 
ُقلت   . يف احلنث هبا نظر وال سيام إن مل يعلم هبا املحلوف عليه:ُ

             عـــىل صـــدقة مل حينـــث بإعطائـــه إن نـــوى اًلـــو كـــان احلـــالف وصـــي: وســـمع ابـــن القاســـم
  . من ماله
  .اًوإال فال يعطه شيئ:  القاسمابن

  .إن أمر غالمه فسقاه حنث: وسمعه عيسى
ُاملاجشونابن   بـه, اًه مل حينـث, وحينـث بتخليـصه ممـن وجـده متـشبثلو هنى عنه شـامت: ِ

وإن أراد أن يتحمــل برجــل, فــأثنى عليــه ســواء, فلــم يتحمــل بــه, فــإن قــصد نفعــه بــرصف 
  .احلاملة عنه حنث

ُقلت   . ما يوجب احلنث قصده وعدمه سواء:ُ
بــام يــصيبه منــه ولــده ن فــالن نفــع ال دخــل عليــه مــ: ال حينــث يف: وســمع ابــن القاســم

 وحينــث بــام يــسقطها كثــوب أو طعــام , وال الــصغري بــام ال يــسقط عنــه مؤنتــه,اًقــالكبــري مطل
وال بـساط بـرؤوس الـنعم ويف رؤوس الــسمك,  َّ نيــة والاًيغنيـه, وحينـث يف ال أكـل رؤوسـ

 ال بـــرؤوس الـــسمك واجلـــراد البـــن القاســـم يف املجموعـــة معهـــا وأشـــهب :ثالثهـــا ,والطـــري
مــن :  كأشــهب, ونــوقض ابــن القاســم بقولــهعــن ابــن حبيــب ونقــل اللخمــي عنــه َّالــشيخو

:  ومل يصف ال يلزمه ما ال يشبه كـسبه, وأشـهب بقولـه,اًوكل من يشرتي له جارية أو ثوب
جياب لألول بـأن تقييـد املطلـق بـالعرف أخـف مـن ختـصيص العـام بـه, وبـأن حـق , ويلزمه

 ف العـام أقـوىاهللا آكد من اآلدمي وللثاين بأن العـرف القـويل آكـد مـن الفعـيل, وبـأن العـر
  .من اخلاص

 ال اً أكــاله معــاًيف ال أكــل مــن طعــام فــالن فاشــرتيا طعامــ: وســمع عيــسى ابــن القاســم
 ولو , وهو رأي وال أحبه ابتداء,اًحينث إن أكل قدر حظه فأقل, وسمعت عن مالك شيئ

  .فأكاله كذلك خفت حنثه قدما طعاميهام
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َأصبغ ْ   .ال حينث: َ
ْبــن رشــدا ,  ببــيض الــدجاجاًال أكــل بيــض: كــسبه, وحينــث يف ثإن كــان للمــن ال خلبــ: ُ

:  ابـن القاسـم يف املجموعـة معهـا, وقـول ابـن حبيـبقـوالويف بيض سائر الطري والـسمك 
  .ال حينث ببيض احلوت

 لقـرب بـيض الطـري مـن الـدجاج ومنـه اً ال قياسـاًحينث بكل بـيض استحـسان: أشهب
 ويف حلم غريها قوال ابن ,بلحم النعمال أكل حلام : ما يشبهه يف اخللقة والطعم وحينث يف

زيـــةالقاســـم يف  يف البـــيض لقـــرب : , وأشـــهب يف املجموعـــة, وناقـــضه اللخمـــي بقولـــهَّاملوا
إنـام : بعض الوحش من النعم كبيض الطري مـن الـدجاج, ونقـل التونـيس عـن أشـهب حلم

حينــــث بلحـــــم ذوات األربـــــع وهـــــم لـــــنص النـــــوادر عنـــــه يف املجموعـــــة ال حينـــــث يف اللحـــــم 
عام األربع ورؤوسهاوا   .لرؤوس إال بلحم األ

ُاملاجــشونابــن حبيــب عــن ابــن  , ال حينــث يف حلــوم الــوحش بلحــم الطــري الوحــيش: ِ
  .ال يأكله وال إنسيه: َّاملوازيةيف و

ُقلت   .كغلط" اإلنسية" قوله يف :ُ
 واستـشكل ابـن ,حينـث يف اللحـم بالقديـد ال العكـس: ابن عبدوس عن ابـن القاسـم

 بــــأن اللحــــم أعــــم مــــن ,حينــــث يف اللحــــم بالــــشحم ال العكــــس: غــــريه قوهلــــاعبــــد الــــسالم و
الـــشحم فيجـــب أن حينـــث فيـــه بـــاللحم; ألن األعـــم جـــزء األخـــص, وجـــزء الـــيشء بعـــضه 

  .والبعض يوجب احلنث وجياب بأن ذلك يف البعض املحسوس ال املعقول
ُاملاجــشونابــن حبيــب عــن ابــن  ش حينــث يف اللحــم بكــل مــا أكــل مــن الــشاة مــن كــر: ِ

  . وأمعاء ودماغ وغريه
وســــمع عيــــسى ابـــــن القاســــم ال حينـــــث يف ال اشــــرتى لزوجتــــه حلـــــام أو حوتــــا لعـــــشاء 

ئه ذلك لغدائها وال فضل فيه عن الغداء, وال يف    .بكونه عشاه" اًال غدى فالن"برشا
                مـــــن مـــــن عليـــــه معطيـــــه شـــــاة, فحلـــــف ال أكـــــل مـــــن حلمهـــــا, وال رشب مـــــن : وفيهـــــا
بكل ما اشرتي بثمنها من طعام, أو كـسوة ال بـام يعطيـه مـن غـري ثمنهـا شـاة أو لبنها حينث 

  .غريها
ــــه كــــره منــــه, وال يتــــرصف يف الــــشاة إن مل ;األشــــبه أال ينتفــــع منــــه بــــيشء: التونــــيس  أل
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ه جهد املقدور   .يقبلها واهبها إال بالصدقة لعدم دخوهلا يف يمينه أو أل
  .بز بالكعك ال العكسحينث يف اخل: ابن عبدوس عن ابن القاسم

  .واخلشكنان كاخلبز: ابن حبيب
كالكعــك, عــىل اللغــة, أو قــصد التــضييق ال عــىل  حينــث يف اخلبــز باإلســفنج: اللخمــي

  .العرف وال يف أحدمها باآلخر وال باخلبز
  .واهلريسة والكعك األقرب حنثه يف اخلبز باإلطرية: ابن بشري

ُقلت   . احلنث باهلريسة بعيد:ُ
ّالعتبي  ِ ْ َأصبغن عُ ْ تـه أكـرب من حلف ال أكل كـل يـوم إال مخـس قـرص, فعملتهـا : َ امرأ

  . حنثًمما كانت إن أكل أكثر من قدرها أوال
ْبن رشـدا ـه املـراد ال أكثـر مـن عـددها: ُ نـوي إن كـان  إنـام نويـت عـددها: لـو قـال, وأل
  .ًال ينوى مطلقا لبعد نيته كان قوال:  ولو قيل,اًمستفتي

                        ال أكـــــــل ممـــــــا تنبتـــــــه األرض بـــــــام تنبتـــــــه اجلبـــــــال : حينـــــــث يف: هعـــــــن أبيـــــــ َســـــــحنونابـــــــن 
  .ال العكس

                   ال أكــــــــل عــــــــسال بعــــــــسل القــــــــصب وبطعــــــــام : حينــــــــث يف: عــــــــن ابــــــــن حبيــــــــب َّالــــــــشيخ
  .دخله العسل

عــــىل قــــول أشــــهب  َّالــــشيخحنثــــه ابــــن القاســــم بعــــسل القــــصب, وأجــــرى : ابــــن بــــشري
  .عسل الرطب بدل عسل القصب: ابن شاسعدمه, ويف نقل 

ْبن رشدا   .ال حينث يف الزيت مطيب بعنرب ونحوه مبيح التفاضل منه: ُ
  :ويف املطيب بأشجار األرض

ْبن رشد ونقل ا: ابن القاسمسامع   بكونـه بأشـجار األرض: سـامع ابـن القاسـماًمقيد ُ
  .ال باملسك والعنرب

 ولـو اختلفـت , والقـرطم والكتـانحينث يف الزيت بزيـت الفجـل: حممد وابن حبيب
  .عناصريها

  .اإلدام وونبيذ, ,ويف اخلل والنبيذ بكل خل: ابن حبيب
حينـث فيـه بـام هـو يف العـرف إدام; منـه اخلـل والزيـت واإلهالـة والزيتـون : ابن حبيـب
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  .واجلبن واحلالوم والصري واللفت والكامخ واملري والشرياز
  . وجعله اللخمي منهابن حبيب فيه اللحم, مل يعد: ابن بشري

ُقلت   . لعل سكوت ابن حبيب لوضوحه وتقدم يف الكفارة:ُ
َأصبغسامع كون امللح منه  ويف ْ َ.  

  .اًولو كان حمض: أشهب
  . احلنث به عن بعض العلامءً ناقالاًولو كان مطيب: وقول ابن حبيب

ْبن رشدا ز, مـا يـستطاب بـه اخلبـ: واإلدام لغـة: قـال. أفتى كـل مـنهام بعـرف موضـعه: ُ
 بالتمر والعنب والتـني وشـبهه إذ ال يطلـق عليـه إدام ولـو حلـف اًفال حينث يف ال أكل إدام

جرى عىل اخلالف يف رعي املقصد, األشهر رعيـه فـال  ال آكل خبزا بإدام, فأكله بأحدمها
  .حينث

حينــــث يف الفاكهــــة برطبهــــا ويابــــسها منهــــا التمــــر والعنــــب : عــــن ابــــن حبيــــب َّالــــشيخ
  .والبطيخ واخلربز, والقصب وأخرض الفول, واحلمص واجللبانوالرمان والقثاء 
ْبن وهب ابن القاسم واوقاله: قال. واملوز واألترج: زاد حممد   .يف البطيخ َ

  .إذا حلف عىل يابسها ورطبها حنث بام ضمه اسم فاكهة: وقال حممد: قال
  .وهذا أجود أن ال حينث يف اليابس إال إذا ذكره: الصقيل

  .  بالضأن أو املعز ال بأحدمها يف اآلخرًحينث يف ال آكل غنام: حممد وابن حبيب
ويف الــدجاج بالديكــة ال بدجاجــة يف الــديك, وســمعه عبــد امللــك وال :  القاســمابــن

  .بالديك يف الدجاجة
 ال بالــصغار يف اً بالنعــاج والــصغار مطلقــاًحينــث يف ال آكــل كباشــ: حممــد وابــن حبيــب

  .اًال آكل كبش
  . ال حينث بالصغار وال إناث الكباراًنا يف ال آكل كباشوكذا عند: الصقيل

  .  وال بكبار الذكور,اً بصغري مطلقاًال حينث يف ال آكل نعجة أو نعاج: ابن حبيب
  . بكبرياًآكل خروف ال حينث يف ال: حممد
  .ووقف عنها حممد وحينث يف العتود: عنه َّالشيخ
َأصبغ ْ   .أمرمها واحد: َ
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  .لعتود باخلروف وحينث يف العكسال حينث يف ا: ابن حبيب
  :وال حينث يف عتود أو عتدان ,ويف تيس أو تيوس بالعتود, وصغري ذكور املعز

  .أو جديان بالتيوس: ابن حبيب
  :وال بكبار اإلناث, وحينث بصغارها

  .حينث يف التيوس باجلدي: ابن حبيب
  :بسالم صالته باملحلوف عليه أو خلفه, ال كلمه: وال حينث يف

  .اًاتفاق: ياللخم
ســالم الــصالة األول أخــص مــن الكــالم فيحنــث بــه كــام حينــث بــام : ابــن عبــد الــسالم

اختص باسم عن أعمه كاحلنث بالكعك يف اخلبز, والرؤوس يف اللحم وبعسل القـصب 
  .يف العسل
ُقلـت  يــرد بــأن داللـة العــرف عــىل منـع صــدق أعــم الـسالم عليــه أقــوى منـه فــيام ذكــر, :ُ

ــه يف غــري الــسالم يــصدق األعــم عــىل األخــص  اً مثــل هــذا كالمــولــيس: ولــذا قــال فيهــا وبأ
ــــــه; يقــــــالاًمقيــــــد                كــــــالم : حلــــــم الــــــرأس, وعــــــسل القــــــصب, وخبــــــز الكعــــــك, وال يقــــــال:  ب

  .سالم الصالة
عــن ابــن  َّالــشيخ التونــيس مــع قــوال ويف عــدم حنثــه بتــسليمه ثانيــة وهــو إمــام الــصالة

يــــــده التونــــــيس, والــــــصقيل بــــــسامعه املحلــــــوف عليــــــه, , وقَّالــــــشيخميــــــرس وحممــــــد, فأطلقــــــه 
  .واللخمي به وبكونه عن يسار اإلمام

ْبن رشدا  يـسلم عـن يـساره ثانيـة مـن غـري رد واملحلـوف عليـه اًوكذا إن كـان مأمومـ: ُ
  .عن يساره

 ملحمـد عـن  وقـد سـمعه قـوالنويف حنثه بتـسليمة الـرد وهـو مـأموم للمحلـوف عليـه
ْالعتابن القاسم مع أشهب, و ّبي ُ ْبن وهبعن اِ   . وهلا,َ

ْبن رشـد وجعل ا اإلمـام ونـسبه   وهـو عـن يـساره كـرده عـىلرده عـىل املحلـوف عليـه,ُ
  .هلا, ومل أجده فيها

ْبـن رشـد يف التـي يفهـم هبـا عنـه ال:ثالثهـاويف حنثه باإلشارة إليه,  َأصـبغعـن  ُ ْ  مـع ابـن َ
ُاملاجــشون ْبــن رشــد, وســامع عيــسى ابــن القاســم مــع ســامعه, واِ ن ظــاهر إيالئهــا, وابــن عــ ُ
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  .أحب تركه: سامع عيسى عبدوس عن ابن القاسم, ويف
ْبــن رشــدا هلــا حنــث بوطئهــا وتقبيلــه إياهــا وإن نــوى عــدم: ُ  يف ال كلمهــا إن نــوى اعتزا

  .ال حينث بذلك: اعتزاهلا فال وإال فظاهر سامع ابن القاسم
َأصبغوقال  ْ   .حينث لفهمها ما يريد كاإلشارة: َ

 حاجــــة فاحتــــاج إليــــه فلــــزم اًمــــن حلــــف ال ســــأل فالنــــ: القاســــمابــــن  وســــمع عيــــسى
اجللوس إليه ومل يكـن جيلـس إليـه ال أحبـه, وال حينـث بـه ولـو فهـم املحلـوف عليـه حاجتـه 

  .من طول جلوسه
َأصبغ ْ ولو عرض بكالم مع نفسه دون أحد أو مع : قاال. إن فهمه من طوله حنث: َ

  .غري املحلوف عليه وهو يسمع حنث
ْبن رشدا َأصبغ قول ابن القاسم عىل أصله يف لغو اإلشارة ويف تفرقة :ُ ْ   . نظرَ

ُقلــت بــن املحلــوف عليــه بطــول جلوســه لتخــريج ا  إن فهــم:ثالثهــا ,حنثــه  ففــي نفــي:ُ
ْرشــد َأصــبغعــىل احلنــث باإلشــارة يف ال كلمــه وســامع  ُ ْ قولــه, وســمع عيــسى , و ابــن القاســمَ

  . الته ال العكسابن القاسم حينث بفتحه عىل املحلوف عليه يف ص
أهيــا النــائم الــصالة خــري مــن النــوم, فرفــع رأســه فــإذا هــو مــن : وســمعه لــو قــال لنــائم

حلـــف عليـــه حنـــث, وكـــذا لـــو ثقـــل نومـــه ومل يـــسمع كالمـــه كحنثـــه بكالمـــه أصـــم أو مـــن مل 
ْبــن رشــديــسمعه لــشغله بكــالم آخــر, ومل حيــك ا َأصــبغعــن حممــد عــن   وللــشيخاًفيــه خالفــ ُ ْ َ :

حينـث يف األصـم : ه ومل حيركه مل حينث, كمكلـم ميـت, وقـال ابـن القاسـمإن تيقن ثقل نوم
ضا   .ال حينث فيه: وقال أ
ُقلت   . ينبغي إن حلف عليه سليام فكلمه أصم أن ال حينث:ُ

 ًيف حنثه إن كلمه بحيث يسمع ومل يسمع لشغل أو غريه, أو صاح بـه نـائام: اللخمي
إن كلمـــه ببعـــد : وس عـــن ابـــن القاســـمفلــم يـــستيقظ قـــوال ابـــن القاســـم وحممـــد والبـــن عبـــد

  . وإن مل يسمعه,بحيث ال يسمع مل حينث, وإال حنث
ت?ولو: حممد    قال احلالف ملن دق بابه من أ

  .فإذا هو هو حنث ال يف العكس
 حنـث بكالمـه اًلـو حلـف ال كلمـه إال ناسـي: وقـال حممـد: أشـهب ابن عبدوس روى
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  .ًإياه جاهال
  .وكذا يف العكس: ابن القاسم

  . يف يمني طالق وعليه بينةاًكلمته ناسي: ويصدق يف األوىل إن قال: د احلقعب
 إسـامعه فـسمعه حنـث, اًلو كلم غري املحلوف عليه بحرضته مريـد: وسمع القرينان

ْبن رشدوإن مل يسمعه ففي حنثه قول ا مع نقله عـن عيـسى بـن دينـار, وسـامع أيب زيـد ابـن  ُ
  .القاسم مع سامع القرينني

  .سلم عىل مجاعة فيها املحلوف عليه حنث إال أن حياشيهإن : وفيها
علـيهم ومل يـر  إن سلم عىل من رأى مـن مجاعـة, وعـرف, أو سـلم: َّاملوازيةيف  َّالشيخ

  .معهم غريهم فإذا هو فيهم مل حينث
ودانـق فنـادى ودانـق : لو نادى املحلـوف عليـه عـىل ثـوب فقـال احلـالف :ابن حارث

  .نثال حي َعبد احلكمفقال ابن 
  .حينث: حييى بن عمر

 بالكتــاب :ثالثهــا ,ويف حنثــه بقــراءة املحلــوف عليــه كتابــه إليــه أو ســامعه رســوله إليــه
ْبــن رشــدفقــط ال مــع أشــهب, وســامع  َعبــد احلكــمعــن ابــن القاســم مــع روايتــه فيهــا, وابــن  ُ

ُاملاجشونالقرينني مع ابن  ِ.  
 أرســـل بـــه الرســـول إال أن يـــسمع الكـــالم الـــذي: عـــن حممـــد عـــن أشـــهب َّالـــشيخزاد 
  .فيحنث

لــو أمــر احلــالف مــن يكتــب عنــه للمحلــوف عليــه; مل حينــث بــه : يف الواضــحة َّالــشيخ
  .بحال إال أن يقرأه احلالف أو يقرأ عليه أو يمليه

نه   :ويف حنثه بمجرد وصوله أو حتى يقرأه ولو عنوا
ْبن رشد وانقال اللخمي عن املذهب   .عنه مع نصه ابن حبيب ُ

ءتــه أو بقيــد كوهنــا لفظــوعليــه يف حنثــه   لظــاهر قــول ابــن حبيــب,  قــوالناًبمجــرد قرا
  .ًألن من حلف ال يقرأ جهرا فقرأ بقلبه مل حينث: ونص أشهب قائال

ُقلــت ــه لـــيس كــذلك يف الفـــرع ; يف األصــل يمنـــع القيــاساً إن رد بــأن قولـــه جهــر:ُ  أل
ه ليس كذلك يف الفرع   .هو املحلوف عليه, واً ألن كالم الغري ال يكون إال جهر;ملنع أ
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لــو قــال لرســوله اردده أو اقطعــه فعــصاه, ودفعــه للمحلــوف عليــه فقــرأه : ابــن حبيــب
  .أو رماه كاتبه فأخذه املحلوف عليه فقرأه مل حينث

ْبن وهبوسمع ابن القاسم, وروى ا   .لو رد الكتاب قبل وصوله مل حينث: َ
ْبــن رشــدا ال يعــود عليهــا إذ : −هوهــو أحــد قوليــ−هــو نــصها, وقوهلــا عقيبــه , واتفاقــا: ُ

  .ال خالف فيه
  :اً عليه بخالف كتاب الطالق عازماًولو كتبه عازم

  .التي قبلها مسألة تنويته املشافهة: قلت
مــع روايتــه فيهــا وســامعه   فيــه البــن القاســم:ثالثهــا ,ويف تنويتــه يف الكتــاب والرســول

ْبن رشدعيسى, ورواية ا   .وأحد قوليها ُ
  .به إليه املحلوف عليهءته ما كتب ويف حنثه بقرا

كــر غــري واحــد : أحــد قــويل ابــن القاســم, وقــول أشــهب مــع قــول حممــد َّالــشيخنقــل  أ
ْبــن رشــدعــن ابــن عبــدوس عنــه, وا َّالــشيخمــن أصــحاب ابــن القاســم قولــه باحلنــث, و عــن  ُ

  .إحدى روايتي أيب زيد عنه
 غــريه بغــري  لــو أمــر عبــده فقــرأه عليــه حنــث, ولــو قــرأه عليــه:عــن أيب زيــد عنــه َّالــشيخ

أبـــو زيـــد لـــو كتـــب لغـــريه فـــأمر املكتـــوب إليـــه احلـــالف أن يقـــرأه لـــه  إذنـــه; مل حينـــث, وســـمع
  .فقرأه; مل حينث
ُاملاجشونعن أشهب وابن  َّالشيخ   .ال يرب يف ال كلمته إال بمشافهته: ِ

تــه حتــى تقــول لــه: ويف حنــث مــن حلــف بطــالق : بقوهلــا.  أحبــكإين: إن كلمتــه امرأ
  .غفر اهللا لك نعم

تــه ال كلمهــا : قــول ابــن القاســم حمتجــا بحكــم مالــك لــه حينــث مــن حلــف بطــالق امرأ
أو  إن شـئت فـافعيل: كالقائـل−فـاذهبي اآلن : يف ذلـك النـسق حتى تفعل كـذا, ثـم قـال هلـا

  .عىل ابن كنانة يف قوله ال حينث−ال 
َأصبغ ْ ه من متام مـساق اليمـني, وقـد قـال يل ابـن الق قول: َ اسـم ابن كنانة أصوب; أل

امهنـام يف أخوين حلف أحدمها ال كلم اآلخـر حتـى يبـدأه فحلـف اآلخـر كـذلك  مهـا عـىل أ
  .أحدمها اآلخر حنث إن كلم
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ْبن رشدا َأصبغمثل قول ابن كنانة و: ُ ْ مـن حلـف :  سـمع حممـد بـن خالـد ابـن القاسـمَ
 , تربئـه واهللا ال أبـايل; ليـست هـذه تبديـةاًإذ: لزيد بطالق ال كلمه حتى يبـدأه فقـال لـه زيـد

ه اجلاري عىل تقديم املقصد   .عىل جمرد اللفظ وهو الصواب; أل
ُقلـــت َأصـــبغ جيـــاب البـــن القاســـم عـــن مناقـــضته :ُ ْ  بـــأن احلنـــث يقـــع بـــأدنى ممـــا بـــه الـــرب, َ

  .اًيمني األخ الثاين تربئة لألول, وإذا كلم الثاين برئا مع: َسحنونوللشيخ عن 
جــــه فكلمــــه بالفــــسطاط بعــــد ولــــو حلــــف بــــالريف ال كلــــم أخــــاه حتــــى يرجــــع مــــن ح

عـن  َّالـشيخففـي حنثـه سـامع عيـسى ابـن القاسـم, و رجوعه من حجه قبل وصـوله للريـف
  .كتاب حممد
  .كلمه بمواكلته وال بوطئها يف ال كلمها ال حينث يف ال: عن ابن حبيب َّالشيخ

من حلف ال كلم ابنته, وال شهد هلا حميا وال مماتا, وال دخـل بيتهـا : وسمع القرينان
  . ال يشء عليهفخرجت إليه فقبلته وأطعمته بيدهاا من بيتها ًفجلس قريب
احلــــائط   ومــــن دونــــه حــــائط آخــــر فقعــــد األب ملــــا انتهــــى إىل,منزهلــــا يف حــــائط: قيــــل
  . وال أدري ما هو,هذا مشكل: األدنى قال

ْبن رشدا به أوال ال حينث: ُ   .القياس جوا
لــه منــه فكلمــه يف حــق وقــع لــه مــن حلــف ال كلمــه إال فــيام ال بــد : حممــد عــن أشــهب

  .عليه حنث
َأصــــبغابــــن حبيــــب عــــن  ْ ء وخــــصومة فكذبــــه يف كالمــــه رجــــال  :ولــــو قــــال: َ إال يف رشا

  . ولو شتمه ابتداء حنث,حنث إال أن يكون ما كذبه فيه من سبب رشمها
َأصـــبغوســـمع  ْ تـــهًمـــن حلـــف ال يبتـــدئ رجـــال:  ابـــن القاســـمَ  فابتـــدأه ثـــم  فـــصالح امرأ

  .ال يشء عليه أهراجع امرأته فابتد
 َّالعتبيـــةفابتـــدأه الثانيـــة يف بعـــض روايـــات : هـــذه ليـــست عـــىل أصـــولنا, فقولـــه: َّالـــشيخ

  .اًوليست يف بعضها, وأراه غلط
ْبن رشدا   .صحيح: قوله: ُ

ُقلــت يبتدئــه عــىل ابتــداء معــني وهــو مــا بعــد يمينــه يليــه فــصار  ال:  األقــرب محــل قولــه:ُ
تــه ثــم كلمــه فيــه ثــم راجعهــا بعــد  ثالــث يــوم اًكحلفــه بــذلك ال كلــم فالنــ حلفــه فــصالح امرأ
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ويف حنـث مـن حلـف ال كاتـب وكيلـه بإرسـاله , ن يمينه ال تعود النعدام متعلقهـاالثالث أ
  .رسوال يقبض ما بيده
ْبن وهب نقل حممد عن ا   ., وقول ابن ميرسَ

 يرب يف ليعلمنـه بكـذا أو ليخربنـه بـه بكتابـه بـه: ابن عبدوس عن ابن القاسم وأشهب
  .أو رسول, وحينث بأحدمها يف ال أعلمه أوال أخربه

  .ا, إن مل يعلمه حنثًمن حلف إن علم كذا ليعلمن به فالنا فعلامه مع: وفيها
مل حينـث إال عـىل  عليـه ذلـك, وإال إن مل يعلم احلالف علم املحلـوف:  يريد:اللخمي
  .رعي اللفظ
ـــه :م قـــال ثـــ,أرس إليـــه رسا أن ال أخـــرب بـــه أحـــدا مـــن حلـــف ملـــن: وفيهـــا  ملـــن أخـــربه أ

ض ه أرسه لغريي; حنث: اًأرسه إليه أ   .ما علمت أ
  .لتأخريال حينث با: ومن حلف لينتقلن, يف الواضحة

  .والتعجيل أحب إيل: َّاملوازيةزاد يف 
ا: َّاملوازيةيف : اللخمي   .م يطلب منزال أرجو أال يشء عليهإن أقام ثالثة أ

  .اًإن أقام شهر: قيل
  . يف الطلب خفت حنثهإن تراخى: قال
  .وقول الواضحة هو األصل يف ألفعلن: قال
ُقلت إنـام ذكـره  َّاملوازيةعىل خالف الواضحة نظر; ألن ما يف  َّاملوازية يف محله ما يف :ُ

ــتقلن; فحلفــه لرفـــع مــا منــت عليــه بـــه  فــيمن منــت عليــه زوجتــه بـــسكناه دارهــا فحلــف أل
  . عىل مطلق االنتقالفطول إقامته سبب متن به عليه بخالف احلالف

ْبـــن رشـــدا ريه أو عـــىل الرتاخـــي فـــال يف محـــل يمينـــه ألفعلـــن عـــىل الفـــور فيحنـــث بتـــأخ: ُ
ألول ســامع حييــى ابــن القاســم مــع ســامعه أبــو زيــد يف العتــق, وروايــة ابــن : قــوالنحينــث بــه 

ـــتقلن خيـــرج حـــني حلفـــه ولـــو يف جـــوف الليـــل, ولثـــاين  َّدنيـــةالقاســـم يف امل فـــيمن حلـــف أل
فـالن مـن داره فانتقـل; ال  يى مع املشهور, وسمع ابن القاسـم مـن حلـف لينـتقلنسامع حي

  .حينث برجوعه بعد ذلك
ْبــــن رشــــدوناقــــضها ا مــــساكن لــــه ليبــــيعن شــــاته  مــــن حلــــف عــــىل أخ: بــــسامع القــــرينني ُ
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ـه ملـا كـان للكـون يف جنها فباعها وليخر ئها األخ مـن مـشرتهيا منـه, وأجـاب بأ حينث بـرشا
 وهـــو الـــسكنى كـــان عدولـــه عنـــه لقولـــه لينـــتقلن دليـــل إرادة مطلـــق ,الـــدار لفـــظ خيـــتص بـــه

بـه; محـل قولـه ليخرجنهـا عـىل  اخلروج ال دوامه وملا مل يكـن بكـون الـشاة معـه لفـظ خيـتص
  .عمومه

هً ولو رجع بعد مخسة عرش يوم,روى حممد له أن يرجع بعد شهر: اللخمي   .ا أجزأ
رجع: وسمع ابن القاسم   بعد مخسة عرش يوما? أ

  .يزيد عليها: الق
  .ال يشء عليه إن رجع بعد مخسة عرش, وأحب إيل بلوغه الشهر: ابن القاسم

ْبــن رشــدا وكــذا إن رجــع بعــد أن أقــام أكثــر مــن يــوم وليلــة لقــول حممــد فــيمن حلــف : ُ
  . القياس خروجه ملا ال تلزم منه اجلمعة يقيم به ما قل أو كثرينةليخرجن من املد

ُاملاجــــشوابـــن حبيــــب عــــن ابــــن   َّ نيــــةال أحــــب أن ينتقـــل عــــىل شــــهر لكــــن عــــىل غــــري: نِ
  .توقيت ثم إن بدا له بعد شهر رجع

َأصبغ ْ   .إن رجع قبله مل حينث: َ
ْبن رشدا  وهو ممن ال جرب للحـالف عـىل ,لو أبى املحلوف عىل انتقاله من االنتقال: ُ

ث, فــإن أخــره عنــه حنــ ,انتقالــه ففــي رضب قــدر مــا يــرى أن احلــالف قــصده أجــال النتقالــه
وكونه كحلفه عىل فعل نفسه ال حينث إال بموت املحلـوف عليـه قـوالن, وعـىل األول لـو 

 وعـــىل منعـــه إن أجـــل أكثـــر مـــن أربعـــة أشـــهر ,كانـــت يمينـــه بطـــالق يف منعـــه الـــوطء خـــالف
  .دخل عليه اإليالء, وعىل الثاين ال يطأ ويدخل عليه اإليالء

 ولــو ,حلفــه وجــه حــني هــو هبــا ســاكن بعــدم خراًويف حنــث مــن حلــف ال ســكن دار
 بإقامتـه بعـد :رابعهـا ,ا وليلة أو بـأكثرًأو بإقامته يومبليل ومل جيد إال بغالء أو ما ال يوافقه 

َأصـــبغالـــصبح أكثـــر ممـــا ينتقـــل إليـــه مثلـــه هلـــا, وألشـــهب و ْ حـــد املـــساكنة عنـــدنا بعـــد :  قـــائالَ
ْبــن رشـداليمـني يــوم وليلــة, واللخمــي مــع قــول ا ــه يفــسح ظــاهر أول ســامع ابــن الق: ُ اســم أ

  .له قدر ما يرتاد فيه موضعا
ُقلت َأصبغ قول :ُ ْ  التي ال حينث هبا وإال تناقض, وعزا حممد : يريد; يف حد املساكنةَ

ْبن رشدفيام نقل ابن احلارث وا َأصـبغألشهب مثل  ُ ْ وقـول ابـن : , ومل يعـزوا لـه غـريه, قـالَ
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  . صحيح;لبابة ال يمنع خالل ذلك من الوطء
ــام ينقــل لكثــرة قــشه, وتعــذر نقلــه يف يــوم لــو رش: التونــيس ع يف النقلــة فأقــام ثالثــة أ

ه املقصود;واحد ينبغي أن ال يشء عليه   . أل
ُقلــت عبيــد ال  ورد القابــيس نقــل حييــى عــن ,ذلــك يف أخــذ طعــام مــن ديــن  مثلــه قوهلــا:ُ

أعلــم مــن قــال بروايــة ابــن القاســم بقــول ابــن حبيــب ال أعلــم مــن وســع يف تــأخري خروجــه 
َأصبغأشهب وإال  ْ   . وربام أفتى القابيس بقول أشهبَ

َأصـــبغلـــو حلـــف ليـــسكننها بـــر عـــىل قـــول أشـــهب بيـــوم وليلـــة, وعـــىل قـــول : اللخمـــي ْ َ 
ه قصده   .بأكثر, وعىل رعي القصد ال يرب إال بطول مقام يرى أ

ُقلـــت ئـــه الـــرب عـــىل مـــا:ُ بـــه احلنـــث بـــره عـــىل قـــول ابـــن القاســـم بـــساعة   يلزمـــه عـــىل إجرا
  .يوجب احلنث قد ال يوجب الربونحوها, وما 

ْبـــن رشـــدوحينـــث بعـــدم نقـــل أهلـــه وولـــده, وظـــاهر قـــول ا ال حينثـــه أشـــهب بـــرتك كـــل  ُ
  .متاعه إن انتقل بأهله وولده

االتفـــاق عـــىل احلنـــث بعـــدم نقلهـــام, وســـمع ابـــن القاســـم مـــن حلـــف ال ســـاكن أخـــت 
امــا حتــى وجــد م تــه الــساكنة معــه فخــرج عــنهام, وبقيــت زوجتــه بالبيــت أ نــزال ضــمها امرأ

 فـإن مل ,إليه فيه ثم سافر فتهدم منزله فرجعت زوجته ألختها حتى رجع من سـفره ينـوى
ينـــو أال تـــدخل عـــىل أختهـــا لتزورهـــا ومترضـــها فـــال بـــأس بـــدخوهلا ومتريـــضها, وال حنـــث 

ه خرج ومل يسكن هبا, وإنام كان ذلك منها عىل غري ما نوى;عليه   . أل
َأصــبغ ْ ــه نــوى عــدم مــساك: َ نتها بنفــسه وإال حنــث برتكــه زوجتــه معهــا حتــى معناهــا أ
  .وجد منزال

ْبن رشـدا َأصـبغتأويـل : ُ ْ ـه لـو كـان كـام قـال ملـا قـال حينـث برجوعهـا َ  غـري صـحيح; أل
 وال حينـث إن فعلـت ذلـك عـىل وجـه الزيـارة والتمـريض إال ,إىل أختها عىل وجه السكنى

  .أن يكون نوى ذلك
ُقلــت  :ثالثهــا ;امع نظــر, ويف حنثــه بعــدم نقلــه متاعــهحنثــه برجوعهــا إىل الــس  يف نــسبة:ُ

نـــه أو ملــا يقـــع بــني النـــساء والــصبيان مل حينـــث وإن كــان خلـــوف  إن كــان الختالفـــه مــع جريا
ْبــن رشــدانتقالــه بكــل يشء مــع ا خيــانتهم حنــث هلــا قائلــة الرحلــة عــن املــشهور وألشــهب  ُ
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ىل رب الـــدار أو إن أبقـــاه صـــدقة عـــ: واللخمـــي, وعـــىل األول قـــال حممـــد عـــن ابـــن القاســـم
  .غريه مل حينث
ُقلــت  إن قبلــه حينئــذ وإن تــأخر عــن قــدر مــا حينــث بــه جــرى حنثــه عــىل املرتقــب هــل :ُ

 ولو تـرك مـا ال حاجـة لـه بـه مـن خـشبة أو ,يعد حاصال يوم حصوله أو يوم حصول سببه
لقاسـم وتد أو مسامر إمهاال له مل حينث وليعود إليه يف حنثه به اتفاقا أو ال حينث عند ابـن ا

ْبن رشدطريقا ا ُشيوخمع بعض  ُ   .الصقيل, والصقيل ُ
ْبن وهبويف تركه نسيانا قوال ا   .وحممد َ

كمتاعــه بخــالف مــا تفــردت بــه مــن  متــاع الزوجــة الــذي يــستخدمانه معــا: ابــن بــشري
  .متجر ونحوه

نه فيها قوالن ألصيل ابن القاسم وأشهب, ثـم  اللخمي يف حنثه يف ال سكنها باختزا
  .تخف عدم نقله املطامري ألن العادة عدمهقد يس: قال

                ابـــــــن القاســـــــم بـــــــاحتامل اعتبـــــــاره  وتعقـــــــب ابـــــــن بـــــــشري إجـــــــراء اللخمـــــــي عـــــــىل أصـــــــل
  .سابق السكنى
هــا إن أكــرى: التونــيس مل يلزمــه نقلهــا إال أن ال  املطــامري ثــم ســكن أو ســكن ثــم أكرا

كنه بــدار بمــساكنته إيــاه بــدار قــسامها هبــا إال ملكــان ســكناه فينقلهــا, ويف حنثــه يف ال ســا يثــق
  .كل قسم بمرافقه; اختالف بجدار واستقل
  .كرهه مالك ومل حينثه ابن القاسم َّالشيخ
إن حلـــف وهـــو هبـــذا املوضـــع ســـاكن; حنـــث, وإن كـــان ســـاكنا فـــيام ال يـــشبه : أشـــهب

  .قرب هذا اآلن مل حينث
ُقلـــت َأصـــبغ العكـــس أصـــوب ملـــا يـــأيت, وســـمع :ُ ْ جيـــوز ملـــن حلـــف ال  ابـــن القاســـم ال َ

  .ًساكن أخاه ومها بدار واحدة أن يبنيا جدارا بينهام
ْبن رشدا   . وحينث خالف قوله فيها ال بأس به وال حينث: يريد:ُ

زاد يف العـــرشة إن مل تكـــن بيـــنهام خوخـــة, وال مـــا يـــصل منـــه أحـــدمها لآلخـــر بحاجـــة 
جـــواره مل جيـــز  هإن كـــان ملـــا يقـــع بـــني العيـــال جـــاز, وإن كـــر: دون خـــروج البـــاب, ثـــم قـــال
  .فالقوالن ولو عني الدار مل يرب باجلدار اتفاقا َّ نيةاتفاقا فيهام, وإن مل تكن له
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ُقلــــت مــــن حلــــف ال ســــاكن فالنــــا بــــدار ســــامها أوال فقــــسمت بحــــائط : قلــــت:  فيهــــا:ُ
  .ب خمرج وحده فسكن كل منهام نصيباولكل نصي
ت وســــكنا كــــام قــــال مالــــك يف رجلــــني ســــاكنني بــــدار حلــــف أحــــدمها كــــام ذكــــر: قــــال

  .ال يعجبني وصفت ورصفا بايب نصيبيهام ملسكنني
  .ال بأس به وال حنث: ابن القاسم

ُقلـــت ْبـــن رشـــد ظـــاهر قولـــه ســـامها أوال خـــالف قـــول ا:ُ لـــو عـــني الـــدار مل يـــرب باجلـــدار  ُ
  .اتفاقا, وعىل الثاين يف لغو اجلدار من جريد وكونه كالبناء

ُاملاجــشونعــن ابــن  َّالــشيخنقــل  ْرشــدبــن مــع ا ِ تفــسريها  وال أحبــه,: عــن ابــن حبيــب ُ
  .ابن حمرز
ه غري الكراهة و   .يف نقل ابن احلاجب عن مالك الشك نظر; أل

 وينبغي إن زال سبب يمينـه أن , لعل قول مالك يف قسم منافعها ال رقبتها:التونيس
 إن مل خيـرج لوقتـه:  ولو كان قسم منـافع, وتعقـب ابـن الكاتـب عـدم حنثـه بقوهلـا,ال حينث

يتأخر إال أن خيرج أحـدمها بـنفس اليمـني, ورده ابـن حمـرز بـأن الـرشوع فيـه  حنث والبقناء
  .كالرشوع يف النقلة ال يرض طوهلا كالكيل واحلمل فيام جيب قبضه ناجزا يف البيوع

مل يكــن يف مــساكنته قبــل حلفــه, ومثلــه   ال حينــث يف ال ســاكنه بمــساكنته لــه فــيام:وفيهــا
  .البن عبدوس عن أشهب

إن كـــان حـــني حلفـــه بمحلـــة انتقـــل ألخـــرى, وبمحلتـــني يف مدينـــة ال يشء : للخمـــيا
  .عليه إال أن يساكنه يف قرية, وإن كانا يف قرية انتقل ألخرى; ألن القرية كمحلة

يف   يتنحى عـن الطريـق التـي جتمعهـام:عن حممد يف ال جاور يف أمهات القرى َّالشيخ
 ينتحـــي حتـــى ينقطـــع مـــا بيـــنهام مـــن خلطـــة ًوال أ:الـــدخول واخلـــروج, ويف الباديـــة قـــال عنـــه

العيــــال والــــصبيان, وال ينــــال بعــــضهم عاريــــة بعــــض واالجــــتامع بــــه إال بالكلفــــة والتعــــب 
 يتنحـى عـام جيمعهــام يف :اًوتكـون رحلتـه كرحلـة مجـاعتهم مـن مكـان آلخـر, وقـال عنـه ثانيـ

  .الرشب والورد
  يف دار خــرج منهــا ويفيف ال جــاوره إن كانــا  وروى:ابــن القاســم  قــال:ابــن عبــدوس

رحبـــة يتنحـــى حتـــى ينقطـــع بيـــنهام تنـــاول العيـــال وأذاهـــم, وبالباديـــة واخلـــصوص حتـــى ال 
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  .تلتقي أغنامهم يف الرعي
ُقلـــت  قولـــه إن كانـــا يف دار ظـــاهره جيزئـــه اخلـــروج ولـــو لـــدار قرهبـــا, والظـــاهر لـــزوم :ُ

ه جار له وحتقيق اجلار يف الوصاي يصدق خروجه لدار ال   .اعليه فيها أ
ْبـــن رشـــدا  إن كانـــا يف ربـــض واحـــد انتقـــل آلخـــر حيـــث ال جيمعهـــام مـــسجد, وإن مل :ُ

  .انتقل ملدينة أخرى يكونا يف ربض واحد
 اً إن آذاه جـاره فحلــف ال سـاكنه أو ال جـاوره يف هــذه الـدار أبــد:َّاملوازيــةعـن  َّالـشيخ

حنــــث, وكــــذا يف ال  اًوإن كــــره جماورتــــه أبــــد ,َّ نيــــةمل حينــــث بمــــساكنته يف غريهــــا إن مل تكــــن
  .ساكنه بمرص

  . ال حينث يف ال ساكنه بسفره معه وينوى:وسمع ابن القاسم
  .فال يشء عليه, ومثله ملحمد عن أشهب َّ نية إن مل تكن له:ابن القاسم

ْبــن رشــدا  إال أن ينــوي التنحــي عنــه, وإن مل ينــو التنحــي عنــه مل حينــث بزيــارة مل تطــل :ُ
َأصــبغ وفــإن طالــت فقيــل حينـــث, وقــال أشــهب ْ ال حينــث عــىل اخلـــالف يف :  يف أحـــد قوليــهَ

  .رعي املقصد املظنون إذا خالف ظاهر اللفظ املظنون
ــام ونحوهـا, ولـو كانــا بحـارضة واحـدة أو كثــرة  ويف كـون الطـول مــا زاد عـىل ثالثـة أ

ــام  ا أو املبيــت دون مــرضًالزيــارة هنــار إال أن يــأيت مــن بلــد آخــر فــال بــأس بإقامتــه ثالثــة أ
ثالثــة  رض, قــوالن لــسامع حييــى بــن القاســم, ومل جيبــه عــن كــون أهلــه معــه يف إقامتــهدون مــ

ام, والظاهر عدم حنثه إن مل تكن يمينه ملا يدخل بني النساء, وابـن القاسـم مـع روايتـه,  أ
وابـــن حبيـــب عـــن مالـــك وأصـــحابه وهـــو اخـــتالف يف مـــدلول الزيـــارة عرفـــا فكـــل أجـــاب 

 سكنى, فــــإن كانــــت يمينــــه ملــــا يــــدخل بــــني النــــساءبمقتــــىض عرفــــه وفيهــــا ليــــست الزيــــارة بــــ
 فحملهـــا ابـــن العطـــار عـــىل حنثـــه بزيارتـــه ;والـــصبيان فهـــو أخـــف, وإن أراد التنحـــي فأشـــد

  .بالعيال والصبيان
أخــف عدمــه, وال حينــث بإقامتــه : أشــد حنثــه بزيارتــه, وبقولــه:  يريــد بقولــه:التونــيس

اما أو مرضه إن مرض   .أ
ـه تنحـى عنـه, ولـو محلـه عـ أشـد ومل يقـل حي:قـال: اللخمـي ىل املقاطعـة حلنــث نـث; أل
  .َّ نيةواحلالف ال آكل من يشء مشار إليه وال, إذا لقيه فكلمه
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 َّ نيــة حينــث بــام تولــد عنــه مــا مل تكــن لــه:واملجموعــة البــن القاســم وأشــهب َّاملوازيــةيف 
  .ال بام تولد هو عنه

ْبن رشدا   .ا بينهام مل ير أشهب احلنث بالبرس من الطلع لبعد م:ُ
ُقلت مـن حلـف : واملجموعـة قـال ابـن القاسـم وأشـهب َّاملوازيـة إنام يف النوادر عن :ُ

ال آكـــل مـــن هـــذا الطلـــع ال يأكـــل بـــرسه, واستحـــسن أشـــهب أن ال حينـــث يف الطلـــع ببـــرسه 
  .لبعده عنه يف النفع واملعنى

 ولـو ,وحينث يف ال آكل من لبن هذه الـشاة بـسمنها:  كاخلل من العنب قاال:الصقيل
  .استخرج قبل يمينه

ا أو يف الشحم من اللحم, والنبيذ من ًويف حنثه يف ال آكل طعاما بام يتولد عنه مطلق
, خلبز من القمح, والعصري مـن العنـبالتمر, والزبيب من العنب, واملرق من اللحم, وا

حمـد عـن  ال حينث إال يف النبيذ من التمر أو التني أو الزبيب أو املرق من اللحـم مل:ثالثها
ْبن وهبا   .عن ابن حبيب َّالشيخوعن ابن القاسم و َ

يف النبيــذ والعــصري, وال حينـث بخــل ذلــك كلــه لبعــده عنــه  َّ نيــةإال أن يكــون لــه: حممـد
  .يف املعنى والصنعة, وقاله أشهب

ْبن رشدا   .إخراج القمح من املستثنيات: عن ابن القاسم ُ
 كالــسمن مــن اد عنــه إال أن يقــرب جــد إن نكــر فاملــذهب ال حينــث بــام يتولــ:ابــن بــشري

  .ا واملذهب ما قلناهًالزبد ففي حنثه قوالن, وأجرى اللخمي اخلالف مطلق
ُقلت  فلـو ; ما تقـدم مـن الروايـات عـن مـن تقـدم تـصحح نقـل اللخمـي ال ابـن بـشري:ُ

ا قـوالن للـشيخ عـن حممـد ًهذا الطعام ففي كونه كذلك أو حينث بام يتولد عنـه مطلقـ: قال
 ال حينث يف ال آكل هذا اللبن بسمنه أو جبنـه أو زبـده مـع نقـل :ن القاسم, وأشهبعن اب
  .من هذا القمح: من حلف ال آكل هذا القمح ال حينث بخبزه حتى يقول: قيل: حممد

من حلـف ال آكـل : عن ابن حبيب َّالشيخوهذا أجود, واللخمي عنه, ونقل : حممد
ا يتولــد عنــه, وكــذا هــذا العنــب أو عنــب هــذا هــذا اللــبن أو لــبن هــذه الــشاة ال يأكــل مــ مــن

الكــرم أو هــذا الرطــب أو رطــب هــذه النخلــة حينــث بتمــره, وال حينــث يف ال آكــل مــن هــذه 
ا أو مـن هـذه الـشاة لبنـا بأكـل متـره أو زبيبـه أو سـمنه أو ًا أو مـن هـذا الكـرم عنبـًالنخلة رطبـ
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ونفيــه يف  احلنــث :جبنــه هــذا أحــسن مــا ســمعت, واختلــف فيــه أصــحابنا, وخــرج اللخمــي
زيـــةال أكلـــت هـــذا التمـــر بنبيـــذه عـــىل القـــولني يف املـــشار إليـــه, ويف  وهـــو ألشـــهب يف : َّاملوا

  .آكل من هذه الضأن بزبدها إال أن ينوي ذلك املجموعة ال حينث يف ال
, وكــان اإن أشــار ملعــني وبعــدت االســتحالة فــال حينــث, وإن قربــت جــد: ابــن شــاس

  .يه ما صنع حنثالغالب ال يؤكل حتى يصنع ف
يف اخلبـز مـن القمـح, واملـرق مـن اللحـم, : مل يره ابـن القاسـم إال يف مخـسة: قال حممد

  .والعصري من العنب, والنبيذ من التمر أو الزبيب
ُقلت   .الزبيب من العنب : إنام قاله حممد يف املنكر حسبام مر, ونقص ابن شاس:ُ

  ., فأكل من نسلهااختلف فيمن حلف ال آكل من هذه النعجة: ابن ميرس
لـو قـال هـذا القمـح وهـذا الطلـع وهـذا  ":وتقرير ابن عبد السالم قـول ابـن احلاجـب

ا عليـه سـحح ًاملـشهور هـو البـن القاسـم وأشـهب نـص: بقولـه" اللحم حنـث عـىل املـشهور
فـيمن حلـف ال يأكـل لبنـا أو ال يـرشبه لـه أكـل مـا يتولـد عنـه مـن سـمن وزبـد  يف املجموعة

 يـــرد بـــأن قـــول ابـــن : والـــشاذ قـــول ابـــن حبيـــب, واختـــاره حممـــد:حممـــدوجـــبن, ومثلـــه ذكـــر 
  .القاسم وأشهب إنام هو يف املنكر والكالم يف املعرف املشار إليه

                احلنــــــث يف العنــــــب بنبيــــــذه التمــــــر والزبيــــــب ال أعرفــــــه, وهــــــو :ونقــــــل ابــــــن احلاجــــــب
  .أبعد منهام

 القمــح بــام ينبــت منــه, وال بــام ال حينــث يف ال آكــل مــن هــذا: ابـن عبــدوس عــن أشــهب
  .اشرتى بثمنه إال أن يريد التضييق عىل نفسه

  .هذا إن كره احلب لرداءته, وإن كان للمن حنث: ابن القاسم
زيـــةويف  إال أن يكرهـــه  مـــن حلـــف ال لـــبس ثوبـــا; أكـــره لبـــسه مـــا اشـــرتى بثمنـــه: َّاملوا
  .ليشء فيه

ه خلبثـــــه أو رداءتـــــه أو ســـــوء وكـــــذا الطعـــــام إن كرهـــــ: زاد ابـــــن القاســـــم يف املجموعـــــة
  .صنعته, وإن كان للمن فال يأكل ما اشرتي بثمنه

ال يـــرشب مـــن لبنهـــا, وال يأكـــل مـــن  ًإن وهبـــه رجـــل شـــاة فمـــن عليـــه فحلـــف: وفيهـــا
حلمها إن أكل مما اشـرتى بثمنهـا أو اكتـسى منـه حنـث, وجيـوز أن يعطيـه مـن غـري ثمنهـا مـا 
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تفع منه بيشء   .شاء إال أن ينوي ال أ
 من حلف ال آكل من هذا العجني حنث بام عجن بخمريه إن كانت يمينه: ونَسحن

ويف حنـث , هـة ملـك مالكـه فتحـول ملكـه مل حينـثللمن أو كراهـة الـدقيق, وإن كـان لكرا
بمـرق مـا طـبخ بـه قـوال حممـد مـع ابـن حبيـب والـصقيل عـن  َّ نيةمن حلف ال آكل خال وال

َأصـــبغو َســـحنون ْ زيـــ وابـــن القاســـم يف َ ويف حنثـــه ال , معهـــا, وصـــوب التونـــيس األول ةَّاملوا
 إن حلـــف ملــــرضته :ثالثهــــا ,بـــسويق لــــت بـــه, وال طعـــم لــــه وال رائحـــة َّ نيــــةآكـــل ســـمنا وال
ه قيل له; حنث, وإن كان  البن عبدوس عـن ابـن القاسـم معهـا ;إنك تشتهيه مل حينث: أل

  . طعمهبوجود  واتفقوا عىل حنثه:عن ابن ميرس وابن عبدوس عن أشهب َّالشيخو
يف اخلـــــل : وفــــرق اللخمـــــي وعبـــــد احلـــــق عـــــن أيب عمــــران وابـــــن عبـــــد الـــــرمحن لقوهلـــــا

قالـه , ووالسمن بأن اخلل مـستهلك ال يمكـن اسـتخراجه وبقـاء الـسمن وإمكـان إخراجـه
إســـامعيل بزيـــادة لـــو حلـــف ال آكـــل هـــذ اخلـــل بعينـــه حنـــث بـــام طـــبخ بـــه كيـــف كـــان وتقـــدم 

  . بام طبخ بهحينث يف ال آكل عسال: للشيخ عن ابن حبيب
ـه ال يؤكـل  ال حينث يف: َسحنونالصقيل عن  نا بام طـبخ بـه وال ينـوى; أل أكل زعفرا

  .إال كذا
امـــاًلـــو حلـــف ال كلمـــه شـــهور: اللخمـــي  أو ســـنني, فثالثـــة مـــن املـــسمى إال أن اً أو أ

ه طول   .يريد الطول, فال جيزئه إال ما يرى أ
 وهــــو عــــىل أن الذمــــة تعمــــر ,املنــــصوص أقــــل اجلمــــع ثالثــــة مــــن املــــسمى: ابــــن بــــشري

  .باألقل, وعىل أهنا ال تربئ إال باألكثر يلزم الدهر
ه طرف له: وتضعيفه ابن هارون ه منفي أل   .منكر فال يعم, يرد بأ

ّالعتبي  ِ ْ َأصبغعن ُ ْ اما مثله وهو أشد: َ ام هي ثالثة وال يتزوج أ   . يف ليتزوجن إىل أ
ْبـــن رشـــدا ـــه أقـــل اجلمـــع يف عـــرف الكـــالم:ُ  وال يراعـــى ,هـــو كـــذلك لغـــة:  وقيـــل, أل

ه اثنان   . وإن كان مذهب مالك,القول أ
ُقلت وأخـذه لـه مـن حجبـه األم بـأخوين يـرد :األبياري كونه قوال ملالـك قـال  زيف:ُ

بجــواز أخــذه مــن قيــاس تــسوية االثنــني بالثالثــة يف حكــم اإلرث كمــساواة االثنــني الثالثــة 
; وقـــرص إمـــام احلـــرمني فائـــدة اخلـــالف عـــىل مـــن البنـــات واألخـــوات يف اســـتحقاق الثلثـــني
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ه , ومثبتي ختـصيص العـام الثنـني أو ثالثـة منـع كونـه يف الفقهيـات وخالفـه املـازري فـأجرا
  .يف اإلقرار

ُاملاجــشونقــال عــن ابــن  ثالثــة : قــال مالــك, ويلزمــه درمهــان" لــه عنــدي دراهــم"يف : ِ
ه يف  وزاد ا,عــــىل ذلــــك موجــــود يف كتــــب ال حتــــىص وإجــــراء الفقهــــاء ذلــــك ألبيــــاري أجــــرا

  .الوصايا وااللتزامات وغري ذلك
ُقلت امن:ُ   . فتدخل األ

: التوبة[ ﴾v u t﴿: لقولـه تعـاىل. فلو قال الشهور ففي كونـه سـنة: اللخمي
ــام األســبوع فقــط; :  أو األبــد قــوالن]36 ــام فاألبــد وعــىل الــسنة يف الــشهور أ فلــو قــال األ

ختـريج اللخمـي بـأن ال دليـل مـن الـرشع عـىل : ضعف ابن بشري, والسنني فاألبد: فلو قال
ــــام  وهــــو يف ,اًمــــن حلــــف ال كلمــــه يومــــ: ابــــن القاســــم َســــحنونوســــمع ,  األســــبوعأن األ

  .الضحى يكف ملثل تلك الساعة, ولو قال يف الليل كف لذلك احلني
ْبـــن رشـــدا الليلـــة مـــن الغـــروب لطلـــوع الـــشمس أو الفجـــر عـــىل رأي, واليـــوم بـــآخر : ُ

  . واختلف قول مالك يف إلغاء بقية اليوم ويلزم يف الليلة,القرآن كنص ,الدورة عنها
 أو عـــدة مل جيـــب اً ليلـــة أو عـــدة ليـــال, أو يف الليـــل يومـــاًا ال كلـــم فالنـــًولـــو حلـــف هنـــار
ف مــا حلـف عليــه والبــن  إمـساك بقيــة يومـه, وال عــن ابنــه يف ال  َسـحنونبقيــة ليلتــه واسـتأ

ا البـد أن يكـون الليـل والنهارفجعـل ً يكلمـه يومـيكلمه ليلة فذلك عـىل بقيـة ليلتـه, ويف ال
:  وهــو بعيــد ويلزمــه أن جيعــل قولــه,ليلــة كقولــه هــذه الليلــة فلــم يلزمــه اإلمــساك إىل بقيتهــا

 فــال يلزمــه اإلمــساك إال بقيــة ذلــك اليــوم للغــروب, فــإنام خيــرج ;هــذا اليــوم:  كقولــه;اًيومــ
  .ب للغروبعىل القول أن اليوم من الطلوع للطلوع, أو من الغرو
ــام أو شـــهر ٍ بمـــيض مــدة عـــادهتام االجـــتامع :ثالثهــا ,ويف بــر احلـــالف ليهجرنــه بثالثـــة أ
َأصبغفيها دونه, للشيخ عن أيب مطر مع ابن حبيب عن  ْ ُاملاجـشون وابن َ , وسـامع عيـسى ِ

واللخمـي نـاقال الثـاين عـن  َّاملوازيـةعـن  َّالـشيخ و, الزيـادةاً مـستحب:َسـحنونابن القاسـم و
ْبن رشدوعزا احممد;    .الثاين البن حبيب عن ابن القاسم ُ

 :رابعهـــا و, الـــشهر ونحـــوه فـــيام نقـــص أو زاد:ثالثهـــا ,ا أو ســـنةًويف كـــون طولـــه شـــهر
مـع ابـن عبـدوس عـن روايـة ابـن القاسـم  َّاملوازيـةعـن  َّالـشيخ و,ثامنية أشـهر البـن أيب مطـر
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ُاملاجشونابن  عن ابن حبيب مع َّالشيخو   . بن القاسموابن عبدوس عن ا ِ
ُاملاجشون ابن   .ليس عليه يف ليهجرنه سنة وصلها بيمينه بخالف ال كلمه سنة: ِ
ُقلت ْبن رشد جيري يف األول نقل ا:ُ   .القولني يف محله عىل الفور أو الرتاخي ُ

كــر                 وقبــول ابــن عبــد الــسالم نقلــه فيــه ســنة ,ونقــل ابــن احلاجــب يف اهلجــران األبــد أ
  .ال أعرفه
ُاملاجشونبن ا   . وإن بربه جرحة,اهلجران: ِ

  .ما مل يكن ألمر ديني حسن منصوص عليه: وقول ابن عبد السالم
 ويف بــره يف ال هجــره بــسالمه عليــه ,حينــث يف ليهجرنــه اليــوم بــسالمه عليــه: اللخمــي

  .عىل رعي اللفظ واملقصد: مع الكف عن كالمه قوالن
ُقلت   .ف األظهر بره ببقاء ما كان قبل احلل:ُ

ــــــ: اللخمــــــي                  وإن كــــــان , أو احلــــــني ســــــنة, وإىل حــــــني ملــــــا فيــــــه طــــــولايف ال أكلمــــــه حينً
  .دون سنة
ُقلــــت  ; إىل حــــني, أو زمــــان أو دهــــراً ظــــاهر لفــــظ التهــــذيب مــــن حلــــف ال فعــــل شــــيئ:ُ

  .فذلك كله سنة خالف نقل اللخمي
َّدونــةلفــظ املو  :قــال ?كــم احلــني ,واهللا ال أقــضينك حقــك إىل حــني:  إن قــال:قلــت: َ

ْبـن وهـبروى ا, واحلني سنة والزمان سنة وبلغني عنه الـدهر سـنة: قال مالك ـه شـك : َ أ
  .يف الدهر

  .كذلك: ا سنة, فلو عرف فقيلًا أو عرصًا أو زمانًودهر: اللخمي
  .األكثر يف الزمان والدهر األبد: وقال الداودي

  .وقاله ابن شعبان يف العرص
  .أكثر من سنةيف الدهر : وروى ابن حبيب

ْبن رشدا ِّمطرفقال : ُ   .السنتان يف الدهر قليل: َُ
  .ال أوقت فيه وقتا: د اللخمي عنهزا
  .ويف الزمان إشكال, رص يف األبدوأرى الدهر كالع: قال

; إال أن يكــون لــهًيف ال يبيعهــا يف هــذه الــسنة يــأتنف اثنــي عــرش شــهر: وروى العتبــي  ا
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  .يف تعيينها فيه َّنية
 ألن قوله هذا يقتـيض عـني تلـك الـسنة; إال أن يكـون البـاقي منهـا ;نظرفيه : اللخمي

  .أقلها, وتقدمت يف الصوم
           يف حنــــــــث مــــــــن حلــــــــف ال أذن لزوجتــــــــه يف خــــــــروج بــــــــسكوته بعــــــــد علمــــــــه : وفيهــــــــا

  .بخروجها عنها
َأصـــــبغزاد ابـــــن حبيـــــب عـــــن األخـــــوين, و ْ إال أن حيلـــــف عـــــىل التـــــأثم :  وابـــــن القاســـــمَ

  .ن هلا, ويرتكها عىل سخطه وغري رىض فال حينثوالتحرج عن اإلذ
تـــه إال بإذنـــه فـــأذن هلـــا بحيـــث ال تـــسمع, وأشـــهد : وفيهـــا مـــن حلـــف ال خرجـــت امرأ

  .حنث بذلك فخرجت بغري إذنه قبل علمها به
عـــــدم حنثــــه ال أعرفـــــه وتقريـــــر ثبوتــــه ابـــــن هــــارون وابـــــن عبـــــد : ونقــــل ابـــــن احلاجــــب

مـــن حلـــف ليقـــضني احلـــق ربـــه : مالـــكعـــدم حنثـــه مـــن قـــول :  بتخـــريج اللخمـــي,الـــسالم
ـه ,ألجل كذا إال أن يؤخره فأخره  ومل يعلم ومىض األجل دون قضائه ال حينث; وهم أل

ولــو حلــف ال خرجــت إال بإذنــه, : قــال. إنــام خرجــه يف حلفــه ال خرجــت إال أن يــأذن هلــا
 ومل تـــــسمع ثـــــم خرجـــــت حنـــــث, ومل يـــــذكر فيهـــــا خالفـــــا وكـــــذا ذكـــــر ابـــــن بـــــشري ,فـــــأذن هلـــــا

  .لتنياملسأ
نعــم :  فقــال,أال تــأذن هلــا يف إتياهنــا إيل: لــو مــر بأمهــا فقالــت لــه: وســمع ابــن القاســم

ــه أذن لــك, فخرجــت; إن أراد بقولــه ذلــك  آذن هلــا وأرســلها إليــك فأرســلت إليهــا أمهــا أ
  .اإلذن هلا مل حينث وإال حنث

ْبــــن رشــــدا   ألن عــــىل رعــــي اللفــــظ واملعنــــى;: إن مل يــــرد بــــه اإلذن ففــــي حنثــــه قــــوالن: ُ
ـه لـو خرجـت بعـد إذنـه قبـل علمهـا  معنى يمينه أال تعـصيه بخروجهـا دون إذنـه أال تـرى أ

  .به حنث
إذنــه هلــا يف اخلــروج حيــث  مــن طلبــت زوجتــه عنــد خروجــه لــسفره: وســمع القرينــان

أذن هلا?   كانت خترج فحلف ال إذن هلا حتى يرجع ثم كف عن اخلروج لعذر أ
  .وف كثرة خروجها إذ ال واعظ هلا فهو أخفإن نوى عدم إذنه لغيبته وخ: قال
ْبن رشدا َأصـبغناقضها األشياخ بـسامع : ُ ْ مـن حلـف بطـالق ال دخلـت :  ابـن القاسـمَ
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  .امرأته موضع كذا حتى يقدم من سفره فكف عنه يمينه باقية لقدر قدومه
ه: والفـــرق بيـــنهام ـــه نـــوا تـــه قرينـــة يف إرادة مـــا يـــدعي أ  ,كـــون يمـــني األول لطلـــب امرأ

ٍمــستفت مل يــأذن, بــل ســأل هــل يــأذن, ويمــني الثــاين ال عــن ســؤال يتقــرر منــه بــساط وهــو 
 نــوي ينــوى بــه ويمينــه بطــالق, ومل يــأت مــستفتيا ولــو كانــه, أو كانــت يمينــه بغــري الطــالق

, يف بـره بإذنــه اًومــن حلـف ال خرجـت إال بإذنــه فـأراد ســفر, اتفاقـا يف خمـالف لظــاهر لفظـه
 إن مل يقــل ملوضــع, للــشيخ عــن ابــن :ثالثهــا ,ث شــاءتشــاءت, وحيــ هلــا يف اخلــروج متــى

ُاملاجــشونحبيــب عــن أشــهب مــع ابــن  إال أن يقــول نويــت هــذا األمــر : وحممــد عنــه قــائال ِ
 له سبب, فـأذن هلـا إليـه ملـا ال تقـدر أن اً أو وقت وقتاًولو أراد سفر,  يمينهمجلة فينوى مع

ابــن حبيــب عــن , ويــه مجلــة ســببتــستأذنه لغيبتــه, فيجــزئ هــذا مــا كــان لــه وقــت, ولــإلذن ف
َأصــبغ ْ ِّمطــرف مــع ابــن القاســم ومالــك وَ َأصــبغوابــن عبــدوس وحممــد عــن  َُ ْ  وابــن القاســم َ
  .بخالف إىل موضعلو قال لدار فالن أجزأه إذن واحد : قائلني

ولــــــو أذن هلــــــا ملوضــــــع , وختــــــربه باملكــــــان: زاد يف ســــــامع عيــــــسى روايــــــة ابــــــن القاســــــم
 أو مـــا مل ترجـــع مـــن اً الـــسابق, ففـــي حنثـــه مطلقـــفخرجـــت ثـــم رجعـــت ثـــم خرجـــت بإذنـــه

 للــشيخ عــن , إن رجعــت بعــد بلوغهــا املوضــع:ثالثهــا ,الطريــق حلاجــة كثــوب تتجمــل بــه
َأصــبغمــع  ابــن القاســم مــع ابــن حبيــب عنــه حممــد عــن ْ ْبــن وهــب وحممــد عــن اَ مــع ســامع أيب  َ

حبيـب عـن ابـن ابـن , وإال أن ترجـع تركـا ملخرجهـا األول فيحنـث: زيد ابن القاسم قـائال
  .بأن األقوال ثالثة ومل يعزها:  ورصح ابن بشري,نافع مع األخوين واختاره

ْبن رشدا إال : ذنـه فـإن قـالحتصيلها إن حلـف ال خرجـت حنـث بخروجهـا, ولـو بإ: ُ
  .بإذين فقط أجزأ

 فــإن أذن هلــا يف موضــع معــني فمــضت ;أخرجــي حيــث شــئت, أو كلــام شــئت: قولــه
َأصــبغبعــد مــضيها إليــه ففــي حنثــه قــوال لغــريه حنــث, ولــو مــضت لغــريه  ْ  مــع ســامع أيب زيــد َ

 ونقــل الواضــحة عنــه, فلــو رجعــت مــن الطريــق, ثــم خرجــت دون إذن; فــإن ,ابــن القاســم
 البــن ه مــن ثــوب يتجمــل بــه يف حنثــه قــوالنرجعــت تاركــة اخلــروج حنــث, ولــيشء نــسيت

َأصبغالقاسم يف الواضحة مع  ْ فلـو , نـافع واألخـوين, وسامع أيب زيد ابن القاسـم مـع ابـن َ
ولـــــو , إىل موضــــع فـــــأذن هلــــا ملوضــــع فخرجـــــت لغــــريه فقــــط; أو لغـــــريه بعــــده حنــــث: قــــال
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أخرجـي :  ويف بـره بقولـه,خرجت بغـري إذن بعـد رجوعهـا مـن خروجهـا بـإذن فعـىل مـا مـر
ُاملاجشونحيث شئت قوال أشهب مع ابن  َأصبغ و,ِ ْ ِّمطرف مع َ :  وابـن القاسـم وروايتـه,َُ

  . هلا فخرجت به ففي حنثه قوالن لسامع عيسىذنهولو رجع عن إ
تــه شـيئ:ابـن القاسـم  فأذنـت لــه أن , إال بإذهنــااً حنــث مـن حلــف ال أخـذ مــن مـال امرأ

  . بأخذه منه بعد هنيها; ثم هنته,شاءيأخذ ما 
تـــه إىل موضـــع جلوســــه إال أن : وســـامع أشـــهب ال حينـــث مـــن حلـــف ال رجعـــت امرأ

  ".تعايل إن شئت":  بعد قوله هلا" تأتينيال": يشاء برجوعها إليه بعد قوله هلا
َأصـبغقالـه و ْ زلــهَ تــه  َســحنون وخرجـه ابــن دحـون عــىل قـول , يف نوا فـيمن رشط المرأ

  . ال يلزمه ذلك: فأخرجها به, ثم طلبت ردها;ال أخرجها إال برضاها
  .يلزمه: خالف قول ابن القاسم

ينفعـه, أذنـت لـك أن تعـريي كلـام  إال بإذنـه ال اًيف ال أعارت امرأته شيئ: َّاملوازيةويف 
لـــيس مثلـــه ولـــيس :  فقيـــل;"إن خرجـــت إال بـــإذين":  كقولـــه;شـــئت حتـــى يعـــرف مـــا تعـــريه

إن ": قولــــه, و"إن خرجــــت إىل موضــــع":  كقولــــه; مــــن األشــــياءاًبــــيشء حتــــى يقــــول شــــيئ
  ."إن خرجت":  كقوله;"اًأعرت شيئ
ُقلـــــت  ,"ًشـــــيئا": لـــــهقو, و"إن خرجـــــت ": كقولـــــه;"إن أعـــــرت":  األظهـــــر أن قولـــــه:ُ

  ."من املواضع":  كقوله;"من األشياء": قوله, و"إىل موضع": كقوله
تـــــه مـــــن هـــــذه الـــــدار إىل رأس احلـــــولمـــــن حلـــــف ال خرجـــــت ام: وســـــمع عيـــــسى  ;رأ

فأخرجهـــا مـــا ال بــــد منـــه كــــرب الـــدار أو ســـيل أو هــــدم أو خـــوف ال حنــــث عليـــه, ويمينــــه 
  .حيث انتقل باقية

ْبن رشدا ه عليه وأحال عىل ما ,اتفاقا: ُ   .قدمه يف عدم احلنث يف ال أفعل باإلكرا
تــه مــن بــاب : وللــشيخ عــن ابــن عبــدوس روى ابــن نــافع مــن حلــف ال خرجــت امرأ

 فخرجــت مــن دبــر ;بيتهــا حتــى الــصدر, وغــاب وكــان مــن شــأن املبيــضة مــا كــان فخافــت
  .البيت ألمها حنث
 وال , ينـويال حينث بإخراجـه هـو إياهـا; ألن معنـى يمينـه صـوهنا إال أن: ابن دحون

  .خيرجها هو
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ْبـــن رشـــدا الـــصواب حنثـــه إال أن ينـــوي عـــدم إخراجـــه إياهـــا, ويلزمـــه اليمـــني حيـــث : ُ
  .انتقلت وال ينفعه

إن خرجـــت مـــن هـــذه الـــدار; ألن املقـــصد صـــوهنا مـــن مطلـــق اخلـــروج إال أن : قولـــه
ه كره تلك الدار ملا خيتص هبا,   .وهو مستفت َّ نيةأو يدعي يعلم أ

ُقلت عـن أبيـه ال حينـث بإخراجهـا  َسـحنونعـن ابـن  َّالـشيخ دحون بنقـل  حيتج البن:ُ
  . وال بإخراجها زوجها لنقله,قاض لتحلف عند املنرب

 مـــن حلـــف بطـــالق ال خرجـــت إال بحكـــم أحـــب أال خيـــرب احلـــاكم :القرينـــان وســـمع
  .  حبه ذلكاًعامل  وال بأس بحكم احلاكم به,بحبه احلكم عليه به لكن خيربه غريه

ْبن رشدا  والقياس ال ,إن جهل فأخربه بذلك فام أشبهه أن حينث: َعبد احلكمالبن  ُ
 وإنـــام حينـــث إن تـــرك إبطـــال حجـــه , ألن حبـــه إيـــاه ال يمنـــع إســـناد خروجـــه للحكـــم;حينـــث

  . عىل إبطاهلااًللمرأة قادر
 , وال بـساط بخروجـه ملـا يقـرص منـه املـسافر,ويف بر من حلـف ليخـرجن مـن املدينـة

 :رابعهــــا ,أو ملــــسافة القــــرص منهــــا تلــــزم منــــه اجلمعــــة وله أو ملــــا الومــــا يــــتم فيــــه عنــــد وصــــ
ْبن رشدباخلروج عن كل عملها ال َأصبغعن  ُ ْ   .اية حممد مع قول مالك هذا القياس وروَ

 وأحـسن يف , وهـو أبـرأ للـشك, هـذا استحـسان: وسامع ابن القاسم مـع روايـة حممـد
  .الرأي

 مـــن حلـــف صـــاحب خيمـــة لينـــتقلن إن :ســـمع ابـــن القاســـم َّالـــشيخوعـــن ابـــن كنانـــة 
  .منزلة انتقل نقلة يعرف أهنا نقلة ال أحبها ملوضع قريب

 فإن رجع دون , أحب إىلاًروى حممد يف ليسافرن خيرج ملسافة القرص ويقيم شهرو
  . الشهر مل حينث

 , وعــىل اللغــوي يكفــي أقــل ســفر, هــذا عــىل احلمــل عــىل العــرف الــرشعي: بــشريابــن
  .ه فيهوعىل العريف يعترب مسام

ُقلت  وهـو مل يبينـه فكيـف ,إنام يفيد أن لـو بـني مـسامه لغـة, يكفي أقل اللغوي:  قوله:ُ
  .يعرف أقله

  .السفر قطع املسافة: يف الصحاحو
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  . السفر خالف احلرض: يف املحكمو
 القيـاس : وقـال حممـد,اً مخـسة عـرش يومـ: وقيـل, قيل ال بـد مـن إقامـة شـهر: بشريابن

  .جيزئ أدنى زمن
ُقلـــت ـــه إن قـــرص عنـــه حنـــث, خـــالف روايـــة حممـــد, ,ال بـــد مـــن شـــهر: اهر قولـــه ظـــ:ُ  أ

ومثلها نص ابن القاسم يف سامعه من أحب أن يرجع ملا حلف أن ينتقل منه بعد أن أقـام 
  .ا ليزد عليهاًانتقل إليه مخسة عرش يوم فيام

ُقلــــت تفــــني فــــال نــــص:ُ شــــيخنا ابــــن عبــــد   ونزلــــت منــــذ مــــدة قــــال يل, ولــــو حلــــف أل
فيهــا يعنــي فقهــاء بلــدنا تــونس حرســها اهللا بــاخلروج ملــا لــيس حتــت  نزلــت فــأفتو :الــسالم

  .طاعة سلطاهنا
ُقلت  وعرف قضاهتا يف نفي ,سالطينها يف نفيهم من غضبوا عليه  وهو عرف فعل:ُ

  .من ثبت تدليسه رسوم الوثائق بكتبه ما حيكي به خط بعض العدول
بتها نفي عمر بن عبد العزيز حمارب   .بمرص إىل شعب خذ أاًويف حرا

  . كان ينفى عندنا إىل فدك وخيرب:قال مالك
 باملــــسجد لــــيس عــــىل مثــــل هــــذا حلــــف اًال حينــــث يف ال دخــــل عــــىل فــــالن بيتــــ: وفيهــــا

 , وذلـك مـا ال يـستطاع غـريه,وسمعه عيـسى مـن ابـن القاسـم يف ال يأويـه معـه سـقف بيـت
ع سامعه أبو زيد يف ال ومل يكن املسجد من البيوت التي نوى, وملحمد عن ابن القاسم م

ه يقدر عىل عدم;جيتمع هو وفالن يف بيت حينث باحلامم   . دخوله  أل
ْبن رشدا  مل يكـن املـسجد فـيام مـىض مـن البيـوت ال حينـث :عىل قولـه يف سـامع عيـسى ُ

  . بلحم احلوتًباحلامم والقوالن قائامن منها حينث يف ال آكل حلام
ُقلت   .سجد وحلم احلوت فأشار إىل تناقض قوليها يف امل:ُ

وجيـــاب بـــأن املـــسجد أبعـــد يف صـــدق لفـــظ املحلـــوف عليـــه عليـــه مـــن حلـــم احلـــوت يف 
 وهــو املــسجد ومل خيــتص حلــم احلــوت بلفــظ ,صــدقه عليــه رضورة اختــصاصه عنــه بلفــظ

  . وهي كذلك يف املسجد,باإلضافة عن املحلوف عليه إنام ختصص
ْبن رشدقال او   .حلاممال فرق بني املسجد وا: يف موضع آخر ُ

 ويف حنثـه ,تعليل احلنث بقدرته عىل عـدم دخولـه احلـامم ينـتقض باملـسجد: اللخمي
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  . َسحنون سامع القرينني وقول اً حياته بدخوله عليه ميتاًيف ال دخل عليه بيت
ْبــن رشــدا بــدل ) اًأبــد(لــو قــال , و بنــاء عــىل محــل حياتــه عــىل معنــى اإلبــداء واحلقيقــة:ُ

  . ينوي به حياته إال أناًاتفاق حلنث) حياته(
 حتـى يأتيهـا اً عدم حنث من حلف ال دخلت امرأته عـىل أختهـا بيتـ:وسمع القرينان

  .  ومل تأهتا بدخوهلا عليها ميتة,فامتت أختها
ْبــن رشــدا ــه محلــه عــىل:ُ إرادة أال تبتــدئ بالــدخول عليهــا مــع قــدرهتا عــىل اإلتيــان   أل
 ,يـه حياتـه غلـط ظـاهر عـىل مـا بينـاه وجعله ابـن دحـون مناقـضا لقولـه يف ال دخـل عل,إليها

 ومل تأهتـا فهـو منـاقض , ولو ماتـت بعـد مـيض قـدر مـا يمكنهـا فيـه إتياهنـا,وظاهره ال حينث
تـه بيـت أبيهـا حتـى يقـدم أخوهـا  القاسم حنث من حلف ال دخلت لسامع عيسى ابن امرأ

  .إن مل يكن نوى مدة قدومه عادة من سفره فامت; بدخوهلا
ّالعتبي  ِ ْ َأصـبعن ُ ْ حنـث   يف ال دخـل بيـت فـالن مـا عـاش فدخلـه بعـد موتـه قبـل دفنـهغَ

ْبن رشدفجعله ا   .كسامع القرينني ُ
 مـا اً ال دخـل عليـه بيتـ:نقلها ابن بشري بلفـظ, وال حينث َسحنونوعىل قول : الصقيل
  .دام يف ملكه
ُشيوخوتعقبها بعض ال: قال يف الروايـة بقـاء حقـه   ورأى,بخروجه بموته عـن ملكـه ُ

  . من امللكاًللدفن نوع هيزهيف جت
 إيـــاه بـــرىض  بيتـــه بإدخالـــهاًحنـــث مـــن حلـــف ال أدخـــل فـــالن فالنـــ: وســـمع القرينـــان
  .  إال برضاياحلالف إال أن يستثني

ْبن رشدا   . برشط اتصاله ونطقه عىل املشهور أو يكون نوى ذلك:ُ
فـــــصارت  ال حينـــــث يف ال دخـــــل هـــــذه الـــــدار بدخولـــــه إياهـــــا بعـــــد أن خربـــــت: وفيهـــــا

  . فإن دخلها بعد أن بنيت حنث,اًقطري
 مل حينث, ويستشكل بأن باقيها بعـد هـدمها اًإن دخلها بعد أن حولت مسجد: حممد

 وال , وإال مل حينــث بعــد بنائهــا,إن كــان بعــضها حنــث بدخولــه عــىل قولنــا باحلنــث بــالبعض
  .نقضها سيام بغري

 وهــو دوهنــا ,تامعيــة إال مــع هيئــة اجاًوجيــاب بــأن مــن األجــزاء مــا ال يثبــت كونــه جــزء
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ـه جـزء مجلـة  ابتدائيـة غري جزء ومعها جزء كاملبتدأ من اجلملة االبتدائيـه ال يـصدق عليـه أ
ـــه بعـــضه بعـــد ذهـــاب اهليئـــة االجتامعيـــة  فلـــو ,إال معهـــا بخـــالف بعـــض الرغيـــف يـــصدق أ

بتكلمــه بزيــد فقــط مــن مجلــة زيــد قــائم ال بــه مــن قــام  حلــف ال تكلــم بجملــة ابتدائيــة حنــث
  . غري مركبزيد أو

 وجــواب مناقــضتها ,حينــث يف ال دخــل دار فــالن بقيامــه عــىل ظهــر بيــت منهــا: وفيهــا
  . ببطالن اجلمعة عىل ظهر املسجد االحتياط

 ال حينـــث يف ال يؤويـــه وفالنـــا ســـقف بيـــت بمـــروره بـــه :وســـمع أبـــو زيـــد ابـــن القاســـم
  . نافذة تسلك بغري إذن بطريق سقيفة

َأصـــــبغ حبيـــــب وابـــــن ْ ُاملاجـــــش وابـــــن َ حينـــــث  َّ نيـــــةيف ال جيمعـــــه وفالنـــــا ســـــقف وال ونِ
  .باجتامعه معه يف موقف أو بصحراء

  . َّ نيةالقياس عدم حنثه إن مل تكن له: الصقيل
 وال ,وإن مل يـــرد إال جمامعتـــه يف بيـــوت الـــسكنى مل حينـــث بغـــري الـــسقف:  حبيـــبابـــن

  .اًطوع السجن و وحينث باحلامم واملسجد,باملسجد وال جيتمعان يف جملس فيه
  . ينوى ولو كانت عليه بينة يف يمني طالق: الصقيل

َأصــبغ حبيــب وابــن ْ  ,عليــه عليــه حينــث يف ال جامعــه حتــت ســقف بــدخول املحلــوف :َ
  .ولو خرج مكانه

ّالعتبــي  ِ ْ َأصــبغعــن ُ ْ  اًحينــث يف ال جامعــه حتــت ســقف بإدخالــه اإلمــام الــسجن كارهــ: َ
  . اًإال أن ينوي طائع

ْبـــــن رشـــــدا  وهـــــو ,مل حينـــــث قالـــــه حممـــــد ً ولـــــو ســـــجنه ظلـــــام, عليـــــهســـــجنه يف حـــــق  إن:ُ
ه مكره يف ال فعل;صحيح   .اً وال حينث فيه مكرها اتفاق, أل

تـــه ال يـــأوهيام ســـقف حتـــى تأتيـــه:َّالـــشيخ  , روى ابـــن القاســـم مـــن حلـــف بطـــالق امرأ
 ,وإن خرجــت ومل تفعــل حنــث , وفعلــت ذلــك بــر,وتقبــل رأســه وتعتــذر إن دخلــت عليــه

وجهـــا عنـــد رضهتـــا ليـــايل فحلفـــت ال باتـــت معـــه حتـــت ســـقف حتـــى  وفـــيمن بـــات ز:وقـــال
  .يبيت معها قدر ذلك يبيت معها يف غري سقف قدر ذلك

ُقلـــت   يقـــرر تناقـــضهام بـــأن وقـــوع املحلـــوف عـــىل نفيـــه مـــدة حتـــصيل املحلـــوف عـــىل:ُ
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ــــه إن كــــان و,  وإال مل يــــرض يف الثانيــــة,احلنــــث لــــزم يف األوىل حتــــصيله إن أوجــــب جيــــاب بأ
  . وإال رض كالثانية,كاألوىل اليمني مل يرض حنيًحاصال

 وخمـرج يمينهـا أال يتقاربـا إال أن تكـون , ال يعجبنـي:قال حممد بعد ذكره قول مالك
  .َّ نيةهلا

َأصـــبغ ْ              اإلصـــابة فـــال تـــربأ  حيـــثام بـــات معهـــا إن مـــسها إال أن تنـــوي حينـــث: َّالعتبيـــة يف َ
  . إال هبا

بيـــت أبيـــه يـــومني حتـــى يفـــرغ مـــا بينـــى وبينـــك فلـــم مـــن حلـــف ال دخـــل :  القاســـمابـــن
  . حنث عليه  ومل يفرغ ما بينهام ال,يدخله يومني
من حلف ال دخل بيت فـالن حينـث بدخولـه داره :  عيسى رواية ابن القاسموسمع

 ألهنا إن كانت جامعـة لنـاس شـتى ال يقطـع ;التي ال تدخل إال بإذنه ويقطع السارق منها
  .من رسق منها
 إال أن يكون نوى داره, أو قال منزله فيحنث بداره إال اًال حينث مطلق: سمابن القا

  . أن تكون مشرتكة
ْبــن رشــدا  بــاللفظ دون املعنــى, اًيبيــت بــه اعتبــار  مل حينثــه ابــن القاســم إال ببيتــه الــذي:ُ

  .وقول مالك عكسه وهو املشهور
  .ويف سامع أيب زيد ابن القاسم مثله

 وإن , حينث بسقيفته إن اكرتاهـا فـالن لنفـسه وحـدهاًالن بيتال دخل لف: َّاملوازيةيف و
  . فقط مل حينثاًاكرتى منها جملس

  . حينث بدخول حجرة الدار يف ال دخل بيتا منها:وسمع أبو زيد ابن القاسم
ْبــــــن رشــــــدا   هــــــذا خــــــالف ســــــامعه عيــــــسى ال حينــــــث يف ال دخــــــل بيتــــــه بدخولــــــه داره : ُ

  . اخلاصة به
  . اًال حينث يف ال دخل هذا البيت بدخوله بعد حتويله مسجد :َّاملوازيةعن  َّالشيخ
َأصـبغ حبيب عن مالـك وابن ْ  وال , مـن حلـف ال دخـل دار فـالن ال يـدخل حانوتـه:َ

 وإن مل يملكه إال أن يكره عـني الـدار ملـا فيهـا , وال ما له فيه أهل أو متاع,جنانه وال قريته
  .من عيال الرجل أو غري ذلك
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رجليـــــه أو  ال خـــــرج منـــــه ففـــــي حنثــــه بإدخالـــــه إحـــــدى  أواًتــــومــــن حلـــــف ال دخـــــل بي
 :رابعهــاو , ولــو اعتمــد عليهــا:ثالثهــا أو إن اعتمــد عليهــا دون األخــرى, ,اًإخراجهــا مطلقــ

ُاملاجـــشونإن منعـــت مـــن غلـــق البـــاب لـــسامع عيـــسى ابـــن القاســـم وابـــن حبيـــب عـــن ابـــن  ِ, 
ْبن رشدواختيار ا   . وهو أحب إيل :عن نقل حييى بن عمر مع قوله َّالشيخو ُ
ُاملاجـــشون ابـــن  وال يف إدخالـــه مـــضطجعا , ال يشء عليـــه إن أدخـــل رأســـه وصـــدره:ِ

 ومن حلف ليبيعن عبـده إىل أجـل , ولو أدخل رأسه وصدره حنث,رجليه أو رأسه فقط
  .عليه بعده بعيب دلس فيه ففي حنثهكذا فباعه فرد 

ِّمطـــرفنقـــال بـــن عبـــدوس عـــن أشـــهب وعـــن  ُاملاجـــشونمـــع ابـــن حبيـــب عـــن ابـــن  َُ ِ .
 وإال ;عيبـــه  وفيـــه يبيعـــه مبينـــا,لـــو مل يكـــن مدلـــسا ورد عليـــه بعـــد األجـــل مل حينـــث: أشـــهب
  .حنث

ُقلت ه تناقض:ُ    . كأ
 ومـــىض األجـــل ,اً ولـــو باعـــه فاســـد, مـــن حلـــف ليبيعنـــه مل يـــرب إن رد بعيـــب:اللخمـــي

 ابــن نقــال ابــن حبيــب عــن  ولــو حكــم بــه بعــده,ا أو مــا مل يفــت يف األجــلًففــي حنثــه مطلقــ
َأصبغالقاسم و ْ   .  مع األخوينَ
ْبن رشدا  فلو كان ألجل بت بعده خيرج عىل انعقاده , ال يرب ببيعه بخيار حتى يبت:ُ

   .ببته يوم نزل أو بت
 مــــن حلــــف ليبــــيعن نــــصف مالــــه بنــــصف مــــال مــــن حلــــف :يف املجموعــــة للمغــــريةو

 , ومل حينثــا,ليبــيعن نــصف مــال احلــالف إن ظنــا حلــه وعليــه حلفــا, حلفــا عــىل ظــنهام ذلــك
ه مردود أبد; ولو فعاله,وإن علام حرمته حنثا   .اً أل

ُقلــــت  ألن علمهــــام حرمتــــه دليــــل إرادهتــــا جمــــرد فعلــــه ال بقيــــد ; األظهــــر إن فعــــال بــــرا:ُ
  .احللية كمن حلف عىل حمرم فعله
  . حينث يف ال باعه بمؤاجرته: ابن عبدوس عن ابن القاسم

ار لــرشيكه ال حينــث بأخــذه بالــشفعة مــن  ابــن القاســم يف ال بــاع نــصيبه مــن دوســمع
  . ألن تباعة الرشيك عىل املشرتي ال عىل احلالف,مشرت ليس من سبب رشيكه

ْبــن رشــدا  ,يلــزم عــىل تعليلــه حنــث مــن حلــف ال بــاع مــن فــالن ببيعــه ممــن اشــرتى لــه: ُ
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  .وليس من سببه
ُقلــت  كــان مــن  ولــو, والزم تعليلــه بالتباعــة عــدم حنثــه, بنــاء عــىل لــزوم عكــس العلــة:ُ

  .سببه فيناقض الزم مفهوم ليس من سببه
  .اً حينث ببيعه حرام:َّاملوازيةومن حلف ال باع كذا ففي 
  .  أن الفاسد ينقل امللك, والضامن أبني:اللخمي عىل قول أشهب

زيـــــةيف  َّالـــــشيخ                     وســـــمعه عيـــــسى ,لـــــو باعـــــه بخيـــــار فلـــــيس ببيـــــع حتـــــى يمـــــضيه: َّاملوا
  . ابن القاسم
  . إن كان اخليار للمشرتي وحده حنث: أيب مطرابن

لو نيس فقال من جاءين فيه بعرشة فهو لـه : َّاملوازيةيف , وأرى أن ال حينث: اللخمي
  .حد له بعرشة لشهرين فأقل من يوممل حينث إال بإتيانه أ

  .)ويلزمه البيع وحينث: (قوله
  .أحب إيل أن ال يلزمه إال لشهر فأقل: حممد
ُقلت   .يف يشء من البيوع خيارها ال جيوز اخليار إىل شهر يف :ُ

 فـالن يطلـب سـلعة كـذا : ثـم قيـل لـه,لو حلف ال باعـه مـن فـالن: التونيس عن حممد
  . وإن مل يقبل ذلك فالن,قد بعتها منه بعرشة حنث: فقال ,فنيس

  .  وكذا هبة الثواب,أحب إيل أن ال حينث حتى يقبل: حممد
تــه غــري معلــم مبتاعهــا أهنــا  اً بــاع دار مــن:ابــن القاســم َســحنون وســمع بينــه وبــني امرأ

بيــنهام فعلــم فقــال ال أدفــع الــثمن إال بحــرضة زوجتــك فحلــف بطالقهــا ال باعهــا منــه فقــام 
  . حينث املشرتي عند السلطان فسلمت له املرأة ذلك مل

ْبــــــن رشــــــدا َأصــــــبغ وقــــــال :ُ ْ                    حينــــــث بنــــــاء عــــــىل محــــــل لفظــــــه عــــــىل ظــــــاهره ال عــــــىل عــــــدم َ
  .تسليم املبيع

 ,ال بــاع عبــده فرهنــه فباعــه الــسلطان لدينــه ال حينــث يف: وســمع عيــسى ابــن القاســم
  .وال يشء عليه إن اشرتاه

ْبن رشدا دون عتقه; ألن الـدين   قول حييى بن عمر معناه أن يمينه بعتقه فبيع لدينه:ُ
ه السلطان, ومعنى ال يشء عليه إن اشرت  ال حينث فيـه : أي;اهيرده; صحيح عىل لغو إكرا
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العتــق, وحيتمــل حلهــا; ألن احلنــث يف  بــام تقــدم ألجــل يمينــه فيــه لــسامعه عيــسى يف كتــاب
  .اليمني ال يتكرر
 :ثالثهـا , يف ال باع سـلعة بأخـذ قيمتهـا مـن غاصـب لفوهتـا بـنقص مطلقـا:ويف احلنث
ْبــن رشــدا الًإن كــان يــسري  كتــاب  وســامعه يف,عــن ســامع عيــسى ابــن القاســم يف رســم بــاع ُ

  .الكثري الثلث: وسامعه يف النذور قائال املكاتب
ُقلت   . لفظ املكاتب إن كان الرسج قائام حنث, وإن فات فال فلعله فوت عينه:ُ
 فــأعتق املحلــوف عليــه حظــه اًلــو حلــف ال بــاع منــه شــيئ: َعبــد احلكــمعــن ابــن  َّالــشيخ

  .من عبد بينهام فقوم عليه السلطان حظ احلالف مل حينث
خروبتـان فباعهـا بتـسعة  ا إال بثامنية عرش نقص كـل دينـار منهـاً ال باع عبدوسمعه يف

ثـالث حبـات وجمموعهـا أكثـر مـن الثامنيـة عـرش إن نـوى الـوزن  عرش نقص كل دينار منهـا
  .بر وإال حنث

ْبن رشدا   . ظاهره لغو البساط:ُ
ّالعتبــــي  ِ ْ َأصـــــبغعــــن ُ ْ  :بــــن القاســـــم يف ال بــــاع إال بأزيــــد مـــــن مائــــة يــــرب بـــــدينار, وقالــــه اَ

  .وبنصفه يف نصفها إال بخمسه يف مخسها
  . يربئه فيه:أشهب

ُاملاجشونواستحب ابن    . ال يرب بدينار فيها: َسحنونيف املائة ثالثة, ونحوه قول  ِ
  .  يرب بدون ربع دينار:َعبد احلكم ابن
ْبن رشدا   .  وهو بعيد:ُ

وعـــرشين ألجـــل إن  ئـــةيف ال بـــاع إال بامئـــة فباعهـــا بام:  عبـــدوس عـــن ابـــن القاســـمابـــن
  . يسواها بر وإال حنثاًسوى الدين عرض

  . إال أن ينوي بدين أو نقد; يف ال باع إال بكذا فباع به ألجل حنث:ابن نافع
ُقلت   .  ولو كان فيام يقيض به عليه وفيه نظر, ظاهره:ُ

 منزلــه بأقــل مــن ثامنيــة ال حينــث بكــراء نــصفه ى عيــسى ابــن القاســم يف ال أكــروســمع
  .  فإن أكرى باقيه بأقل حنث,بأربعة
ْبن رشدا ه بـأكثر وباقيـه بأقـل , بأقـل مـن أربعـة حنـثًنصفه أوال  إن أكرى:ُ  ولـو أكـرا
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َأصـبغمن نصفها ويف اجلميع ثامنيـة ففـي حنثـه سـامع  ْ  وهـو ; وقـول الواضـحة, ابـن القاسـمَ
  .األصح

ُقلت َأصبغ سامعه :ُ ْ ا بعـرشة ثـم  هو من حلف ال باع سلعتيه إال بعرشة فبـاع إحـدامهَ
  .األخرى بخمسة إن كانت مصاهبا من العرشة بر وإال حنث

              ال , لــــو حلــــف ال بــــاع إال بامئتــــني فبــــاع هبــــا حنــــث بوضــــعه منهــــا يف املجلــــس: حممــــد
  . بعد يومني
  .  وحيلف ما أراد إال عقد البيع هبا:َّالعتبية زاد يف :َّالشيخ
  .  وعليه خمرج يمينه,ي يف عقد البيعحينث ولو بعد طول إال أن ينو:  حبيبابن
إن قــبض بعــض الــثمن ودفــع الــسلعة ثــم استوضــعه :  عبــدوس عــن ابــن القاســمابــن

  .  وال بأس به بعد الطول,املبتاع مل ينبغ بقرب البيع
 بــرد يشء منــه اًن حلــف ال وضــع مــن ثمــن ســلعته شــيئَ ابــن القاســم حنــث مــوســمع

  . بعد قبضه عليه
ْبن رشدا   .عه يف غري املجلس بنية حادثة نوى فيام ال يقىض عليه لو رده أو وض:ُ

 ويف −قوهلــــا –مثــــل   ال يــــصدق إال بعــــد يــــومني ســــمعه ابــــن القاســــم يف العتــــق:وفيــــه
  . الرصف

ّالعتبـي  و,عـن ابـن حبيـب َّالشيخ ِ ْ َأصـبغعـن ُ ْ مـن حلـف بـصدقة سـلعته إن باعهـا إال : َ
 , وبـتامم القيمـة إن حـابى, حيـاب وتصدق بكل الـثمن إن مل, فباعها بأقل مىض البيع;بكذا

  .  إن كانت من قراض;وبمنابه من الربح فقط
ْبن رشدا  قبـل نـض املـال ;مـن الـربح لعـدم تقـرر حقـه فيـه  ال يتصدق بمـصابه: قيل:ُ
  . للزوم جرب ما خيرس فيه به;لربه

  .والقوالن قائامن من قراضها
ُقلت   .ال فضل ولو كان يف امل, إن باع بمحاباة مل جيز: مها قوهلا:ُ

  . وضيعة تنزل يف املال به,هذه جيدة إذ مل يلزمها يف حظه للزوم جرب: َسحنون
  .ال جتوز حماباته إال يف حصة ربحه من تلك السلعة: وقوهلا
ُقلــت َأصــبغ األظهــر محــل قــول :ُ ْ  , عــىل وقــت املفاصــلة إذ هبــا يتبــني كونــه لــه ال قبلهــاَ
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ــه فيهــا عطيــة ب ;وال يتخــرج مــن ثــاين قوليهــا  , وحيــزت ال معلقــة يف يمــني,ة يقــىض هبــاتــأل
  . ومل جتز,وال يقىض هبا
ئه أباهاً ال يرب يف ليشرتين عبد: سمع ابن القاسم:َّالشيخ   . برشا

 بتقــويم الــسلطان عليــه اً حينــث يف ال اشــرتى مــن فــالن شــيئ:َعبــد احلكــملــه عــن ابــن و
  . أعتق احلالف حظه منه ثم رجع عن حنثه;حظ فالن يف عبد بينهام

 من حلف ال اشـرتى مـن فـالن ال يعجبنـي أن يـشرتك مـع رجـل :سمع ابن القاسمو
  . وال أرى أن يشرتي منه غالمه,يف سلعة اتباعها منه

ْبــــن رشــــدا ــــه وكــــل مــــن ابتــــاع لــــه منــــه, وعبــــده إن اشــــرتاها بــــامل الــــسيد :ُ  ملــــضارعته أ
 ركــب  ولــو كــان بغــري علمــه, وإن اشــرتاها بــامل نفــسه خترجــت عــىل اخلــالف يف ال,حنــث

  .دابة فالن فركب دابة غالمه
ُقلــت يف   وإن أرشكــت,قولــه ال يعجبنــي عــدم حنثــه بــه والزم قــول مرابحتهــا  ظــاهر:ُ

 ثـم حطـك بائعـك مـن الـثمن مـا يـشبه استـصالح البيـع جـربت ,سلعة رجال أو وليتها إيـاه
 فإن حططته لزمه البيع وإال فهـو ,نصف احلطيطة ال عن من وليته أن تضع عمن أرشكته

  .اخليار; حنثه يف الرشكة ال التوليةب
ْبـــــن رشـــــدوقـــــول ا                   يف العبـــــد يؤيـــــد مـــــا قلنـــــاه فـــــيمن تـــــسلف مـــــن عبـــــد مـــــا قـــــضاه لربـــــه  ُ
  .حللفه عليه

 فطلبته اً فاشرتى لنفسه شيئاًوسمع ابن القاسم فيمن حلف ال اشرتى لزوجته شيئ
  .بتوليته استثقاهلا
  .البيع أن يكون عند مواجبته ال حينث إن فعل إال :ابن القاسم
ه هنا كوكيل هلا:التونيس   . أل

ْبــن رشــدا  ودون , ولــو بــربح بعــد افــرتاقهام, إن اشــرتاها بنيــة توليتهــا حنــث بتوليتهــا:ُ
ولــو عــىل  , وال قبلــه بــربح ودونــه يف حنثــه, ولــو دون ربــح,نيتهــا ال حينــث هبــا بعــد افــرتاقهام

 وال حينـث , حينث عىل أهنا عـىل البـائع:ثالثها ,ئع ولو أهنا عىل البا,أن العهدة عليه وعدمه
مــا يف التفــسري  و,عــىل أهنــا عــىل املــشرتي لــسامع ابــن القاســم مــع ظــاهر ســامع عيــسى روايتــه

  . ليحيى, وسامع عيسى ابن القاسم
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ّالعتبـــي  ِ ْ يف ال اشـــرتى أكثـــر مـــن عـــرش شـــياه حينـــث باشـــرتائه مـــع رجلـــني  َســـحنونعـــن ُ
  .له يف القسم أكثر من عرش نث إال أن يطري ومرة ال حي,ثالثني بالسوية

ْبن رشدا  ألن ; بـل بـأكثر;هـذا عـىل أهنـا متييـز, وعـىل أهنـا بيـع ال حينـث بخمـسة عـرش: ُ
  . وذلك عرشة,املشرتى يف مخسة عرش ثلثاها

َأصـــبغعـــن  َّالـــشيخ ْ  ال حينـــث مبتـــاع ســـلعة يف ال أقـــال منهـــا ببيعهـــا مـــن : يف الواضـــحةَ
ا إال ً وحينــث يف ال اســتقال مطلقــ,ا إن أراد حرماهنــا لــهً, ومطلقــبائعهــا بــأكثر وحينــث بأقــل

فة من اإلقالة فـال حينـث ببيـع ظـاهر مطلقـ ا, والبـائع يف ال أقـال ال حينـث ًأن حيلف عىل األ
 ,ا إن أراد عـــدم ارجتاعهـــا, واملعتـــرب مـــن الزيـــادةًومطلقـــ  وحينـــث بـــأكثر,بابتياعهـــا منـــه بأقـــل

ا إال أن يكــون ً وحينــث يف ال اســتقال مطلقــ,لبيــع اإلقالــةوالــنقص بيــنهام الــذي بــه يفــارق ا
ء الظاهر مطلق عىل فة فال حينث بالرشا   .اًاأل

ُقلت  سمع عيسى ابن القاسم يف ال يقيل وال يضع مـن الـثمن أكـره أن يأخـذ مبيعـه :ُ
  . فإن رده عليه السلطان بعيب فال يشء عليه,ا عن الثمنًودينار
ْبـــن رشـــدا ـــه ; إن فعـــل حنـــث:ُ  ولعـــل , ومل يـــستثنها مـــن عمـــوم لفظـــه,إقالـــة بزيـــادة أل

 وال حينـــث بـــالرد , فيكـــون وضـــعه فيحنـــث بـــالوجهني;يفـــي بـــالثمن املبيـــع مـــع الـــدينار ال
ه غري إقالة;بالعيب   . أل

َأصــبغعــن  َّالــشيخ ْ  ويف ال ابتــاع مــا , حينــث يف ال بــاع مــا ابتــاع مــن بائعــه: يف الواضــحةَ
  .باع من مبتاعه باإلقالة

 فـــإن كـــان حيـــرضه البيـــع ,ث يف ال نقـــص مـــن بيعهـــا بكـــذا فباعهـــا بـــه باإلقالـــةوال حينـــ
  .ا ال دلسة فيهً وإال سقطت إن كان بيع,عادت يمينه
ُقلت  وحيـث ال , لو كان ذلك يف ليبيعنها إىل أجل وفات فحيـث تعـود يمينـه حينـث:ُ

  .تعود ال حينث
زيــةلــه عــن و نــة فقــال فهــو بد  أقلــت منــهإن: منــه فقــال ا فاســتقيلً مــن ابتــاع بعــري:َّاملوا

  .بائعه هو المرأة فأقاله
ه للمرأة: يريد; وإن طاع حنث أراه,مل حينث  إن كان بقضية:قال مالك   . قىض أ
  . فليشرت بدنة هيدهيا:قال مالك
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  . إن فات وإال فليهده بعينه إال أن تقوم للمرأة بينة:حممد
   مناكحــــة بنكــــاح بــــر ببنائــــه بحــــرة مــــن  مــــن حلــــف ليتــــزوجن عــــىل زوجتــــه:اللخمــــي
  .اًصحيح اتفاق
ُقلت   . ظاهره ولو كان تزوجيه ملجرد بره:ُ

  . ال يرب حتى يتزوج ويبني:وسمع عيسى ابن القاسم
ْبـــن رشــــدا  وإنـــام يــــرب إن تزوجهــــا , وال يمــــسكها,ذا تزوجهــــا ليــــرب يف يمينـــه  ال:قيـــل: ُ

  .نكاح رغبة, والروايات وقول الرواة ال يرب بالفاسد
 ولــو بنــى, إذا كــان يفــسخ بعــد البنـــاء :يريـــد: قــال. ابــن القاســمذكــره اللخمــي عــن و

ا إن بنـى حلـصول قـصده إسـاءهتا بمبارشتـه غريهـا, وال فـرق ًبره مطلقـ: وإال بر, والقياس
ــه,عنــد األوىل وعنــده بــني كونــه صــحيحا أوال  ثــم طلــق ,لــو أصــاب يف الــصحيح مــرة  وأل

تـه اليـوم, فأصـاهبا فيـه حائـضا مـن حلـف ليـصيبن ام:  ولقول حممد عـن ابـن القاسـم,لرب رأ
  .واختلف إن تزوج من ليست من مناكحه: بر قال

   .ال يرب: فقال مالك
  .سهل فيه ابن القاسم: حممد
  .عن املغرية ال يرب إال بام يشبهه ويشبه زوجته, وذكر تسهيل ابن القاسم: َّالشيخ

نية وال دنية وال بفاسد: ابن عبدوس عنه ْوهببن رواه ا, وال يرب بنرصا َ.  
تـه أحــب إيل أن يكفـر إذ لعلــه : وروى ابـن نـافع مــن حلـف بظهـار ليتــزوجن عـىل امرأ

   .يتزوج من ال يتزوج مثله مثلها
  .ال يرب بتزويج أمة عىل قول مالك: اللخمي

قــول ابــن القاســم  و وإن وجــد فعــىل الفاســد,, حلــرةًيــرب إن مل جيــد طــوال: ابــن القاســم
  .ه معتاد اإليامن وأل,أحسن حلصول النكاية بالوضيعة

  .ويف الرب بمجرد العقد قوال ابن القاسم مع مالك وأشهب
ُقلت ْبن رشد مل حيكه ا:ُ   .بحال ُ

  .لو حلف ليتزوجن يف هذا الشهر فتزوج فيه وبنى بعده: اللخمي
ّالعتبي  حينث, ورواه :ففي كتاب حممد ِ ْ  ومل يـدخل; ,واألمر يف هذا أشكل ممـن طلـقُ
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  . عن العقدألن الشأن تراخي البناء
ولو حلف ليتزوجن اليـوم فتـزوج فيـه وأخـر البنـاء, فهـذا أبـني, ولـو حلـف ليـنكحن 

يقع عىل العقد : ال يقع النكاح إال عىل البناء مل يرب إال به, ومن قال: عىل زوجته فمن قال
  .يف ال يتزوج عليها حينث بالعقد, وحقيقة خترج عىل ما تقدم

إلحــدى زوجتيــه بطــالق األخــرى ليتــزوجن لــو حلــف : عــن حييــى بــن حييــى َّالــشيخ
 ً وبنـى جـاهال, ولألخرى بطـالق األوىل ال يتـزوج عليهـا فتـزوج أختـه مـن رضـاعة,عليها

  . ومل يرب يف األوىل,فسخ وحنث يف األخرى
ـت طـالق البتـة, ثـم قـال: من قـال: وسمع عيسى ابن القاسم : إن مل أتـزوج عليـك فأ

 إال أن تـــرىض باملقـــام دون وطء وال نظـــر منـــه عجـــل بتاهتـــا طـــالق البتـــة مـــن تزوجهـــا فهـــي
  .إليها, فإن رفعته طلقت مكاهنا

ْبن رشدا مـن إيالئهـا, ومـن حلـف   يرضب هلا أجل اإليالء والقوالن قـائامن:وقيل: ُ
,  وال مـن سـببه مل حينـث, بـه غـري وكيـل لـهً لفالن; ففعلـه ملـن نـاب عنـه جـاهالًال فعل فعال

  . إن كان أحدمها فطريقانو
ْرشــدبـن ا  :ثالثهــا ;ا, أو إن علـم كونــه كـذلكً إن كـان أحــدمها ففـي حنثــه فـيهام مطلقــ:ُ

  .اًيف السببي مطلق
البــن حبيــب وألشــهب مــع روايتــه يف الــسببي والوكيــل مثلــه وعــن نــصها يف الوكيــل 

  . وهو بعيد,والسببي مثله, وتفسريها بعضهم
ُقلت   . وال ذكر فيها للوكيل, إنام نصها يف السببي:ُ

ــــــه مــــــن , إن فعلــــــه لوكيلــــــه:اللخمــــــي                  ولــــــيس مــــــن ســــــببه مل حينــــــث, وإال فــــــإن علــــــم أ
  .سببه حنث

 وأرى إن كـان ,ما علمته قوال ابن القاسـم يف املجموعـة وأشـهب: ويف حنثه إن قال
  .ومل حينث وللقرائن يف ذلك أثر ,إن أشكل أمره أحلف, وممن ال جيهل ذلك أن حينث

أمـره   ومن يف عياله, أو من ناحيتـه أو مـن يـدير,ملالطفويف كون السببي الصديق ا
  .ال الصديق وال اجلار

ْبن رشدنقال اللخمي عنها وعن ابن حبيب, وعرب ا   .عن قوله بالقائم بأمر له ُ
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أشـــرتي :  فقــال,ببي أين حلفــت أن ال أبيــع مـــن فــالنلــو قــال احلـــالف للــس: التونــيس
ه له اشرتاه حنث   .لنفيس ال له, ثم ثبت أ

ء له اشرتيت مل يصدق:  قالولو   . وال حينث احلالف,هو بعد الرشا
ُقلت ه بع; هذا خالف نصها:ُ   .فلام وجب البيع: د ذكر رشطه قال أل

  .ادفع السلعة للمحلوف عليه, له اشرتيتها: قال املشرتي
عـيل يمـني ال : قـال لو ونص رشطها لزمه وال ينفعه ما قدم وحينث:  قال مالك:قال

 وهـــو يـــرد قـــول اللخمـــي مـــع ,إنـــام اشـــرتي لنفـــيس فباعـــه عـــىل ذلـــك: قـــالأبيـــع مـــن فـــالن ف
بـــرشط إن اشـــرتيت لفـــالن فـــال بيـــع بيننـــا فثبـــت أن لـــه اشـــرتى ال  أبيعـــك: التونـــيس لـــو قـــال
  .نبغى أن ال حينث
 ثـم والهـا املحلـوف عليـه باحلـرضة بحيـث تكـون ,انظر لو اشـرتاها لنفـسه: التونيس

  عىل البائع هل حينث? عهدته
 وفعل غـري احلـالف مـا حلـف عـىل عدمـه بـأمر ,ر ما تقدم من سامع ابن القاسمثم ذك

  .احلالف كفعله
ئه غريه له بأمره, وكذا يف ال باع وال ينوى حينث يف ال: فيها و   .أشرتى كذا برشا

ه أشهب فيه : حممد   .ويف ال أشرتي, وأباه ابن القاسم وتقدم مثله يف ال رضب,نوا
 من حلـف ال زوج ابنتـه فالنـا بتزوجيهـا إيـاه مـواله حنث: وسمع عيسى ابن القاسم

  .بإذنه
العبـد نفـسه بغـري إذنـه إن مل  حينث يف ال حـل عبـده مـن قيـده بحـل: روى ابن حبيبو

  .يرده حني علم به
ــه , وال أفعــل حتــى يــأذن فــالن فــامت فــالن إن فعــل حنــث: وفيهــا أذن وارثــه لغــو; أل
  .ال يورث
  . افعل متى شئت:بإذنه إال أن يقول لهمرة مل يعد إال  إن أذن له: حممد

  .إن رجع عن أذنه قبل فعله فال يفعل; فإن فعل حنث: أشهب
ْبــن رشــدا أذنــت ففــي :  وقــال,لــو حلــف بطــالق ال وطء حليلتــه إال بإذهنــا; فوطئهــا: ُ

 وال , إن صــــدقته:ثالثهــــا ,تــــصديقه ولــــو كذبتــــه, وتكذيبــــه ولــــو صــــدقته إال أن تقــــوم بينــــة
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  . وحيلف−ابن القاسم  َسحنونسامع  ل− :رابعها و,حيلف
َأصبغ ْ   عليـهاً وإن كـان مـشهود,اًيـصدق إن كانـت زوجتـه أو أم ولـده وجـاء مـستفتي: َ
  .; مل يصدق إال ببينةًأو خماصام

ْبن رشدا   .وهو بعيد ;اً ولو كان مستفتي,ظاهره ال يصدق يف غريمها: ُ
ُقلـــت ه ال  ألن غريمهـــا لـــيس إال أمتـــه أو مدبرتـــه, واأل; بـــل قريـــب:ُ صـــل فيهـــا اإلكـــرا

  .الطوع
ــت طــالق إن دخلــت دار أبيــك, حتــى يقــدم أخــوك : وســمع عيــسى ابــن القاســم يف أ

  .فامت قبل قدومه, إن نوى األجل تربصت قدر قدومه; وإال حنث إن دخلت
ْبـــــن رشـــــدا إن نـــــوى األجـــــل اعتـــــرب, مـــــات أو عـــــاش, وحيلـــــف عـــــىل نيتـــــه إن مل يكـــــن : ُ
 وإن ,, ولو أراد اسرتضاء أخيها بذلك سقطت يمينه وكذا إن كان لذلك بساط,اًمستفتي
  .ا, قوالنًوال بساط, ففي محله عىل األجل وحنثه بدخوهلا مطلق َّ نيةمل تكن

ســامع عيــسى ابــن القاســم حنثــه بــدخوهلا , ولــسامع أشــهب اعتبــار املعنــى دون اللفــظ
َأصبغمع سامعه  ْ هلـالل فعمـي  يف كتاب العتق وعليهام من حلف ال كلم فالنا حتـى يـرى اَ
  .قبل اهلالل

  .إن كلمه حنث: قال مالك يف املبسوط
ُاملاجشونقال ابن و   .ال حينث بكالمه بعد رؤيته: ِ

وســـمع أبـــو زيـــد ابـــن القاســـم يف ال آكـــل هـــذا حتـــى يأكـــل منـــه فـــالن, أو ال ابتـــاع كـــذا 
  .ا حينثًمع ا أو ابتاعاهًفأكاله مع َّ نيةحتى يبتاع كذا, وال

  ]يمني باحمللوف عليه دائماباب ما ال يتعلق بال[
  .غريه  يمنع تعلق اليمني به يف )1(بملك معنيوالروايات أن تقييد املحلوف عليه 

                                     
 فـإذا أشـار إىل يشء وحلـف عـىل تركــه )تقييـد املحلـوف عليــه بملـك معـني(قـال مـا معنـاه : َّالرصـاع قـال )1(

 وإن حلف عىل تركه من حيث تعلقه باإلضـافة بـشخص فيـه خـالف كـام ,أو سامه تعلق به احللف دائام
  . أستخدم عبد فالن فقال ابن القاسم ال يستخدمه بعد عتق سيده وقيل غري ذلك انظرهإذا قال ال
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  ]باب فيما يوجب تعلق اليمني باحمللوف عليه[
  :وبذاته يوجب تعلقها به دائام

ْبن رشدا   . إليه أو مسمى باسمهاًيتعني بتعلقها به مشار: ُ
 إضـافته لربـه فـالن يوجـب تعلقهـا بـه مـن حيـثويف كون تعلقها بمملوك مـن حيـث 

  .ٌذاته أو من حيث ملكه فالن فقط
 حنــث مــن حلــف ال اســتخدم عبــد فــالن باســتخدامه بعــد :ســامع عيــسى ابــن القاســم

  .عتقه إال أن ينوي ما دام يف ملكه
ونـــصها مـــع ســـامعه حييـــى مـــن مـــن عـــىل أخيـــه بفاكهـــة جنانـــه, فحلـــف أخـــوه ال دخـــل 

إن دخلـــت جنانـــك مل حينـــث :  ولـــو قـــال, إيـــاه بعـــد بيعـــه أخـــوهذلـــك اجلنـــان حنـــث بدخولـــه
  .كذا يف ال ركب دابة فالن أو هذه الدابة, وبذلك

وقعـــت املـــسألة يف بعـــض الكتـــب مـــر عـــىل أخيـــه بـــالراء ال بـــالنون, فـــإن : ابـــن دحـــون
  .كانت بالراء حنث كلام دخلها

ـــه مل يتقـــدم بـــس; ولـــو خرجـــت مـــن ملكـــه,هـــذا اجلنـــان أو جنانـــك: قـــال اط للمـــن  أل
  .فيحمل عليه

ْبن رشدا   .ليس للمن أثر يف التفرقة إنام التفرقة بذكر اإلشارة وعدمها: ُ
  . ألن احلنث ال يتكرر عىل املشهور املعلوم;حنث كلام دخلها غلط: قولهو

ُقلــت  فلــو أضــاف وأشــار فــاملعترب اإلشــارة; ألن الــذايت مقــدم عــىل العــريض, وألن :ُ
فـــق للخـــصوص يف حك دار فـــالن هـــذه,  مـــه مقـــدم عليـــه; كقوهلـــا يف ال ســـكنالعمـــوم املوا

لــه حنــث  حينــث إن ســكنها يف غــري ملكــه ولــو حلــف ال أكــل طعــام فــالن فأكلــه بعــد عطيتــه
بعطيتـه; ألن املـراد املـن بأكلـه  إن كان من ناحية املن, وكذا ال لـبس ثوبـه ال يقـال فيحنـث

  .ال مطلقه
, فخــرج بــه الــصبي ًطعمــه خبــزلــو دخــل ابــن احلــالف عــىل املحلــوف عليــه فأ: وفيهــا ا

  . ومل يعلم حنث,فأكل منه أبوه
ا عـــىل عـــدم قبولـــه البنـــه, لكـــون ًقيـــده بعـــض القـــرويني بكـــون األب قـــادر: عبـــد احلـــق
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  مل يكــن لــه ردهاً ولــو كــان عــاجز,ا ال ينتفــع بــه إال بأكلــه, واألب قــائم بنفقتــهًالطعــام يــسري
  .العبده إال أن يكون مدينً  وله رد هبة,فال حينث, وعبده وابنه يف ذلك سواء

 النبغـــى أن ال حينـــث لعـــدم قدرتـــه عـــىل رده فـــام أكلـــه إال يف اًولـــو كـــان كثـــري: التونـــيس
  .ملك ابنه

 ويف ال أكـــــل طعامـــــه , فـــــالن بـــــسكناه دار بعـــــضها لـــــهاًحينـــــث يف ال ســـــكن دار: وفيهـــــا
  .لب لغو والتقييد بالغا,ٌبطعام بعضه له, وال لبس ثوبا غزلته فالنة بثوب غزلت بعضه

  .حنث من حلف ال أكل حلام يف صحفة بأكله حلام يف طبق:سمع ابن القاسم
ْبن رشدا ليس كذلك يتقيد بـه  ألن تقييد الفعل بام الغالب فعله فيه ال يتقيد به وبام: ُ

 ولــو حلــف ال أكــل فاكهــة يف طبــق ,لــو حلــف ال أكــل حلــام يف طبــق مل حينــث بــه يف صــحفة
  .حنث هبا يف صحفة

ُقلـــت عـــز  َّالـــشيخومـــال  , راجـــع لقاعـــدة إلغـــاء املفهـــوم اخلـــارج خمـــرج الغالـــب هـــذا:ُ
أحرى يف اعتباره من اعتبـار مـا لـيس غالبـا; ألن  الدين العتباره حمتجا بأن ذكره مع غلبته

غلبتـــه متنـــع كـــون ذكـــره ملجـــرد االتـــصاف بـــه أو مدحـــه أو ذمـــه; ألن الغالـــب كمنطـــوق بـــه 
 جــاز كــون ذكــره ملجــرد اًعدمــه, ومــا لــيس غالبــفتعــني كــون فائــدة ذكــره لنفــي احلكــم عنــد 

ال يعـــدوه  االتـــصاف بـــه, فلـــم يلـــزم كونـــه لنفـــي احلكـــم عنـــد عدمـــه وتعلـــق احللـــف بجزئـــي
  .ألعم إال بمعنى يقتضيه أو بساط

 من حلف بطالق ال جـاوره أو ال سـاكنه يف هـذه الـدار أبـدا أو ال :سمع ابن القاسم
  .هاساكنه بمرص ال حينث بمساكنته إياه يف غري

 لـئن رأى أمـرا لريفعنـه إليـه فعـزل أو مـات لزمـه رفعـه اًمـن حلـف ألمـري طوعـ: وفيها
لـو حلـف ال دخـل مـن بـاب هـذه الـدار أو مـن , وملن وىل بعده إن كان صالحا للمسلمني

هذا الباب فحول عن حاله أو أغلق وفـتح غـريه حنـث بدخولـه إال أن يكـره البـاب ملعنـى 
  . يقيده البساط يقيده ما مل ينو إلغاءه وتعلقه بمطلق,فيه دون الدار

يــرى الليلــة : ســمع عيــسى ابــن القاســم يف قــوم ذكــروا هــالل رمــضان فقــال بعــضهم
 فخـرج مـن جـوف الليـل ;فحلف بعضهم بطالق إن رئي الليلة ال صام مـع النـاس فـريء

  . ولو قامت عليه بينة, حينث إال أن ينوي ذلك فينوىاًلسفر قرص, فأصبح مفطر
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ْبن رشدا ه نوى ما حيتمله لفظه; مع يمينه ونوى مع البينة:يريد: ُ   . أل
  .والقدرة عىل الفعل املعلق عىل حصوله أمر قبل القدرة عليه كحصوله

 ; مــــن خافــــت زوجتــــه يف أمــــة لــــه رهــــن بيــــدها, أن يطأهــــا إذا افتكهــــا:ســــمع أبــــو زيــــد
ـــرس فـــرتك افتكاكهـــا أخـــشى حنثـــه, كقـــول ما لـــك يف فحلـــف إن افتكهـــا ليتـــصدقن هبـــا, فأ

  . إذا أخذت عطائي فأمكنه أخذه فرتكه حينث:ألقضينك
ْبـــــن رشـــــدا طـــــاء حنثـــــه يف عـــــدم القـــــضاء ظـــــاهر كمتقـــــدم ســـــامع ابـــــن القاســـــم يف الع: ُ

ــه مل يقــصد تعجيــل فكهــا;واألظهــر يف مــسألة األمــة عدمــه أخــشى حنثــه ال :  ولــذا قــال, أل
ه   .حانث أ

ُقلــــت ســــامع ابــــن , ووفرعــــه فيــــشكل قيــــاس ابــــن القاســــم الخــــتالف حكمــــي أصــــله :ُ
 من حلف ليقضني دينه إذا وقع عطاؤه بيـده حنـث بعـدم قـضائه إن هتـاون يف :القاسم هو

  .قبضه حني إمكانه
ْبن رشدا وإن مل ييـأس  ,ظاهره حينث برتك قبـضه حـني مـىض وقتـه لوجـه يوجـد فيـه: ُ
  .منه بعد
 املعنـى أو نـاء عـىل اعتبـارقيل ال حينـث حتـى يرتفـع العطـاء وييـأس منـه ب: قال حممدو
  .سبب اليشء املحلوف عىل عدم فعله كفعله وفعل, اللفظ

ّالعتبـــي  ِ ْ َأصـــبغعـــن ُ ْ تـــه ألهلهـــا فحلـــف ال بعـــث يف ردهـــا, فبعـــث :َ  مـــن خرجـــت امرأ
تـه مـن :  كقول مالك;ده منها الصغري, فرجعت تأخذه حنثلول من حلف ال أخـرج امرأ

  .ت إليه حنثاملدينة إال برضاها, فأقام بمرص مل يبعث هلا نفقة فخرج
 من حلف لقد قامت سـلعته عليـه :سمع عيسى ابن القاسم: حتقيق مسميات وفعل

  .بأكثر من عرشة, وقامت بأقل ال ينبغي إال أن ينوي الكراء واملؤنة
ْبن رشدا مـا  و,كالكمـد والفتـل َّ نيـةما له عني قائمـة يف الـسلعة معتـرب يف ثمنهـا دون: ُ

  .حيسب له ربح ال يعترب إال بنية ال
 وحينـث بـه يف ,ا بليل ال حينث بدخوله بعد الفجـرًوسمع ابن القاسم يف ال أدخل بيت

  .ال أدخله بنهار
ْبن رشدا  ولوال اتباع اإلطـالق الـرشعي حنـث ,ال حينث فيه بدخوله بعد الغروب: ُ
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يف بليل بطلوع الفجر; ألن مقتىض النظر كون النهار من طلوع الشمس لغروهبا, والليل 
  .لوعهامن غروهبا لط

َصـــبغَوأل بعــــد طلــــوع  بزوجتـــه ليلــــة اجلمعــــة يـــرب بدخولــــه هبـــا  فــــيمن حلـــف ليــــدخلنْ
فجرهـــا إن كـــان عـــادة النـــاس إدخـــاهلن بعـــد طلـــوع الفجـــر, والقيـــاس كـــام كـــان أول الليـــل 

لــوال حكــم الــرشع ووجهــه كــون الــضياء بعــد  غــروب الــشمس كــون أول النهــار طلوعهــا
  .الفجر يف زيادة وبعد الغروب يف نقص

               ا بـــــــام أســـــــكر كثـــــــريه إال أن ينـــــــوي اخلمـــــــر بعينهـــــــا ًملـــــــذهب حنثـــــــه يف ال رشب مخـــــــروا
  .وهو مستفت

ْبــن رشــدا يف قــرص لفــظ اخلمــر عــىل مــاء مــن العنــب أو عليــه وعــىل مــاء مــن التمــر أو : ُ
  .عليهام, وعىل ماء من الزبيب أقوال أهل العراق

امع ابن القاسـم يف احلـدود مـع سـامعه  إن كان مستفتيا لس:ثالثها ,ويف تنويته يف ذلك
ه ال ينفعه امن الطالق, وحممد حمتجا بأ واللفـظ أقـوى  ,بعينهـا يف اخلمـر: قوله عيسى يف أ

مــــع ابــــن حبيــــب وروايتــــه والــــدمياطي عــــن روايــــة ابــــن القاســــم والــــسامع األول  َّلنيــــةمــــن ا
نويـــت : ل ويقـــو,ال لـــبس ثوبـــا خـــالف األصـــول فـــيمن حلـــف ال كلـــم فالنـــا, أو: والثـــاين
  .ٍا أو ثوب ويشًشهر

َأصــــبغســــمع  ْ ا إن كــــان ًفــــصنع بعــــده طعامــــ, فــــالن  يف ال حــــرض عــــرس: ابــــن القاســــمَ
  . وإن كان لغري ذلك فال بأس,ملكان العرس مل حيرضه احلالف

َأصبغ ْ ه لغريه  وإن,إن كان بقرب العرس مل حيرضه: َ   . فإن حرضه حنث,زعم أ
ْبن رشدا   .عرسإال أن يكون حلفه لزحام ال: ُ

ّالعتبــــي  ِ ْ َأصــــبغعــــن ُ ْ  ,حينــــث يف ال جلــــس عــــىل بــــساط باملــــيش عليــــه إن أراد اجتنابــــه: َ
  .واالنتفاع باجللوس عليه

ْبـــن رشـــدا يف بعـــض الكتـــب أو االنتفـــاع بـــاجللوس عليـــه والـــصواب عطفـــه بـــالواو; : ُ
ــه إن أراد االنتفــاع بــاجللوس عليــه مل حينــث باملــيش نــث ح َّ نيــةإن مل يكــن لــه :والروايــة, أل

  .بامليش
 أو بفكــه هلــا ثياهبــا اًحينــث يف ال كــسا زوجتــه بإعطائهــا دراهــم اشــرتت هبــا ثوبــ: وفيهــا
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  .  ومل جيب,ثم أمر بمحوها
  . وال اشرتاه مل حينث وإال حنثاًإن نوى ال وهب هلا ثوب:  القاسمابن
ُقلت   . هو ما حمي:ُ

 أطعمهــا ففــك هلــا  ال كــساها وال:يف َّاملوازيــة وعــن ســامع عيــسى ابــن القاســم َّالــشيخ
  .ا حنث ثم وقفا رهنًً أو طعاماًثوب

ء مل حينث,َّ نية ثم رجع حلنثه إن مل تكن:َّالعتبيةويف    . وإن نوى الرشا
  .وذكر حممد هذا البن القاسم

 ال كــسا فالنــة فأعطاهـا دنــانري فاكتــست هبـا حنــث إن أعطاهــا :عــن أشـهب يف َّالـشيخ
  . وإن مل يأمرها بذلك,لتكتيس

ُقلت   .فهومه لو أعطاها ال لتكتيس مل حينث م:ُ
ـــــــــ:وفيهـــــــــا ملالـــــــــك يف ـــــــــا حنـــــــــث, وال ينـــــــــوي يف اً ال وهـــــــــب فالن ـــــــــانري فكـــــــــساه ثوب                  دن

  .خصوص الدنانري
ُقلـــــت عـــــن  َّالـــــشيخ وهـــــو نقـــــل ,بالـــــدنانري  فيلـــــزم أن حينـــــث بكـــــل مـــــا يتوصـــــل إليـــــه:ُ
  . حينث هببته عرضا أو دابة:املجموعة
  . الزوجة خوف أن ختدعوينوى يف ذلك يف: وفيها

  .وكذا األجنبي السفيه أو املخدوع: التونيس
  .ينوى يف الزوجة ال األجنبي قاله مالك وأصحابه: ابن حبيب
ويف العكـس بالكـسوة إال أن يقـوم دليـل عـىل  ,حينث يف ال كساه بالـدراهم: اللخمي

  .إرادة عني ما حلف عليه
 ال أخــدم أم ولــده وال :بــن نــافع يف ســمع أشــهب وهــو يف املجموعــة لروايــة ا:َّالــشيخ

  .ا ال حينث فأعطاها دنانري فاشرتت هبا خادم;اشرتى هلا خادما
  . فإن أذن أوعلم فسكت حنث, هي ال تشرتي إال بإذنه:قيل
  .ال وهلا أن تشرتي: قال
ْبــــن رشــــدا تــــه فأعطاهــــا دراهــــم واملــــشهور يف : هــــذا خــــالف قوهلــــا: ُ ويف ال كــــسا امرأ

وال  , واآليت عـــىل قولـــه بحنثـــه,دون احلمـــل عـــىل اللفـــظ َّ نيـــةمل تكـــناحلمـــل عـــىل املعنـــى إن 
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ه إنام أراد أال خيدمها   .هو هلا  وال يشرتي هبا,ينوى أ
ُقلــت ء أم الولــد عــىل إذن ســيدها, , ال: ظــاهر قولــه:ُ  وهلــا أن تــشرتي عــدم وقــف رشا

عة  وألم الولـــــد واملكاتـــــب الـــــشف:نحـــــوه قـــــول الربادعـــــي يف شـــــفعتها, وواملـــــذهب خالفـــــه
  .والعبد املأذون; فإن مل يكن مأذونا فذلك

خـذي ثـويب :  حنـث مـن حلـف ال كـسا زوجتـه بقولـه هلـا:وسمع أبو زيد ابن القاسم
  . ا من ثوهباًوأعطني ثوبك إن كان ثوبه خري

ْبن رشدا  : وهـذا عـىل لـزوم العطيـة بقولـه, وإن مل تأخـذه, حنث بمجرد لفظـه:يريد :ُ
 ال : ومقتـىض سـامع أشـهب يف البيـع,يف البيـع َّاملوازيـة  وهو مقتىض رواية أشـهب يف,خذه

  .يلزم بذلك حتى يقول أعطيتك
تـه قرقـل كتـان فـسخطته, فحلـف ال كـساها :وسمع عيسى ابن القاسم  من كسا امرأ

  . له ال حينث بقرقل خز َّ نيةقرقل كتان سنة, وال
ْبـن رشــدا  ,غــري الكتــان ألن خمـرج يمينــه ال يكــسوها مـا تكــره, فلـو كــساها ذلــك مـن :ُ

ء مــا هــو أرفــع مــن قرقــل الكتــان,  وهــو أدنــى مــن الكتــان حنــث, ولــو أعطاهــا دنــانري لــرشا
 وليست خالف قوهلا حينث يف ال يكسوها ثوبا بإعطائـه ,فاشرتت به لنفسها ثوبا مل حينث
  .إياها دراهم فاشرتت هبا ثوبا

 مـــع  حنـــث مـــن حلـــف ال اضـــطجع عـــىل هـــذا الفـــراش بالتحافـــه بـــه:وســـمع القرينـــان
  .زوجته بعد فتقه

ْبــــن رشــــدا                نويــــت االضــــطجاع :  ولــــو قــــال, ال حينــــث بنــــاء عــــىل اعتبــــار اللفــــظ:قيــــل: ُ
  .فقط نوي
حينـــث يف ال لـــبس هـــذا الثـــوب بطرحـــه عـــىل منكبيـــه أو ائتـــزاره بـــه أو لفـــه عـــىل : وفيهـــا

ى سـواء إال  وحتويلـه عـن كيفيتـه لكيفيـة أخـر,رأسه أو عىل فرجه ال بجعله عليه حني بال
  . أن يكره األوىل ملا خيصها

ْبن رشدا اإلزار عـىل رأسـه أو ألقـاه عـىل ظهـره أو ائتـزر بعاممـة ال   لـو لـف الثـوب أو:ُ
  .يؤتزر بمثلها ففيها حينث

  .ال حينث: َسحنونقال و
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تــه مــن ثيابــه فطــرح ثوبــا منهــا :ويف املجموعــة البــن القاســم  مــن حلــف ال لبــست امرأ
  . ذلك ناسيا يمينه حنثفوق مشملة, فدخلت حتت

 ,ال حينــث يف ال تعــشى بــرشب مــاء أو نبيــذ أو ســحور :وســمع أبــو زيــد ابــن القاســم
  . وقيد اللخمي السحور بكونه آخر الليل,وحينث برشب السويق

مـــن حلـــف بطـــالق ال يـــدخل بطـــن ابـــن آدم أخبـــث مـــن مـــسكر  :وســـمع ابـــن القاســـم
  .]279: البقرة[ ﴾ § ¨﴿أرى أن يفارق امرأته ليس فيه ما يف الربا 

ْبن رشدا   .اً أو جرمً أو إثامًمحل أخبث عىل معنى أشد حتريام: ُ
ـــه رأى الربـــا أشـــد منـــه يف الثالثـــة;ألزمـــه الطـــالق: قيـــل  وعـــىل هـــذا لوحلـــف عـــىل , أل
ه حلف عىل مغيب أمره:قيل, وكذلك مل حينث كون الربا  وعليه لـو حلـف عـىل كـون , أل

أو بــساط تــدل  َّ نيــة وهــذا إن كانــت,لــنص يف ذلــك وهــذا أوىل لعــدم ا,كــذلك حنــث الربــا
ــه عــىل أراد ــه أراد أشــد رضر,أشــد يف ذلــك أ ــ اً وإال محــل عــىل أ ا إلذهابــه العقــل ًا ودنيــدينً

  .املوجب الوقوع يف عدة مفاسد
ُقلت   .وال بساط َّ نية ظاهر السامع عدم وقفه عىل:ُ

 تقـــيض يل حاجـــة ق أنخلتنـــه احلـــف يل بـــالطال: وســـمع عيـــسى ابـــن القاســـم مـــن قـــال
إنـام أردت البتـة, فـالقول : هي أن تطلق ابنتي, فطلقها واحدة, فقال: فقال, فحلف بالبته

اختلفـا بعـد افـرتاقهام فـالقول قـول الـزوج إال أن يقـيم   وإن,قول األب إن كان ذلـك نـسقا
  .األب بينة

لعتــق  هــي أن تعتقنـي مل يلزمــه إذ لـيس ا:ا لــسيده وقـالًلــو كـان الــسائل عبـد: َسـحنون
مــن احلــوائج التــي تقــىض, فلــو ســأله أن حيلــف عــىل أن يقــول مثــل مــا يقــول, فحلــف فقــال 

ت حر لزمه ذلك وإال حنث   .العبد قل أ
ْبــــن رشــــدا فــــق  الظــــاهر أن ابــــن القاســــم: ُ يف  َسحنونا يف مــــسألة العبــــد ولــــَســــحنونيوا

ــه ال يلزمــه إن قــال ــك تــسألني طالقــا إال أن يكــو: مــسألة الطــالق أ ن تقــدم مــا مــا ظننــت أ
  .يدل عليه فيلزمه

 وإنـام ألزمـه الطـالق :َسـحنون كقول ;قول ابن القاسم يف الطالق: قال ابن دحونو
ك تسألني طالقا مـا لزمـه, :  ولو قال,يف هذه املسألة; ألن الزوج وافق األب ما ظننت أ
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ـــه خيالفـــه  ,فـــسه ألن الطـــالق إنـــام ســـأله األب لغـــريه والعبـــد إنـــام ســـأل العتـــق لن;والظـــاهر أ
والعتـــق والطـــالق ال يقـــال هلـــام حاجـــة بالنـــسبة ملـــن مهـــا لـــه, ويقـــال هلـــام حاجـــة بالنـــسبة ملـــن 

ــت حــر عــىل قــول أشــهب يف لــزوم العتــق بــاللفظ :يف َســحنونســألهام لغــريه, وقــول   قــل أ
  .َّلنيةدون ا

ُقلــــت ــــه ال لفــــظ وال:ُ ــــت" ألن ;َّ نيــــة األظهــــر أ ــــت حــــر"يف لفــــظ العبــــد قــــل " أ ال " أ
ـــه مـــتكلم و;العبـــديـــصدق عـــىل  ـــت" أل  فمثـــل ;للمخاطـــب بـــل إنـــام يـــصدق عـــىل الـــسيد" أ

ــــت حــــر: قولــــه حينئــــذ قــــول الــــسيد ــــا حــــر, ال أ  ورصف املامثلــــة ملعنــــى اللفــــظ أوىل مــــن ,أ
  .ال العكس رصفها لنفس اللفظ; ألن اللفظ مقصود للمعنى

 وال ,يف مرضــــه يف حاجــــة بعـــوده  ال حينـــث ال صـــحبه:وســـمع أبـــو زيــــد ابـــن القاســــم
له   .بإجابته ألكل طعام إال أن يريد اعتزا

ـــت طـــالق إن: ومـــن قـــال أمـــرك :  فـــسألته إيـــاه فقـــال;ســـألتني الطـــالق فلـــم أطلقـــك أ
  .َسحنونبيدك فطلقت نفسها ففي حنثه سامع حييى ابن القاسم وقول 

ْبـــن رشـــدا ا, وإن طلقهـــا يف ً وال طلقهـــا يف املجلـــس حنـــث اتفاقـــ,إن مل تطلـــق نفـــسها: ُ
 فقـــول ابـــن القاســـم صـــحيح إن ملكهـــا ونيتـــه إن ردت بقيـــت ;ت نفـــسهااملجلـــس أو طلقـــ

  .زوجته
                وإنـــــــام اخلـــــــالف إن مل ,صـــــــحيح إن ملكهـــــــا ونيتـــــــه إن ردت طلقهـــــــا َســـــــحنونوقـــــــول 

  .َّ نيةتكن
ّالعتبــي  ِ ْ  مــن حلــف ال رجــع مــن ســفره حتــى يــستغني يــرب بامئتــي درهــم :َســحنونعــن ُ

  .ه وال دين علي,إن كانت ملثله غنى
ْبــن رشــدا  ابــن القاســم فــيمن حلــف ال بنــى بزوجتــه حتــى : وســمع حممــد بــن خالــد:ُ

  . ثم تزوجها يمينه عليه باقية, وأخذت نصفه,يدفع هلا صداقها, فطلقها قبل البناء
ْبن رشدا  ألن ;صداقها الثاين, ولو كان أقل مـن األول يدفع: مل يبني بام يرب ومراده: ُ

  . حقها: أي;معنى حتى يدفع هلا صداقها
  . ليغسلن رأس فالن فغسله ميتا حينث:وسمع أبو زيد ابن القاسم يف

ْبــــن رشــــدا         ال غــــسله حياتــــه ففــــي حنثــــه بغــــسله :  ولــــو قــــال,وحينــــث بــــه يف ال غــــسله: ُ
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  .ميتا قوالن

بـــن  هـــو احلمـــل ال:ثالثهـــا ,ويف كـــون التـــرسي مطلـــق وطء األمـــة أو بقيـــد اختاذهـــا لـــه
ْرشــد  احللــف عليــه يــرب بوطئهــا مــرة : وقــول ابــن القاســم يف,ابهعــن مالــك مــع عامــة أصــح ُ

  . واالستثناء فيهام, ويف الطالق والعتق متام تعليقهام,وابن كنانة وغريه
  ]باب النذر[

من نذر أن يعـيص «:  حلديثاًمن اجلائز إجياب امرئ عىل نفسه هللا أمر :النذر األعم
  .اً, وإطالق الفقهاء عىل املحرم نذر)1(»اهللا

 املــأمور بأدائــه التــزام طاعــة بنيــة قربــة ال المتنــاع مــن أمــر هــذا يمــني حــسبام وأخــصه
ْبــن رشــد وقالــه ا,مــر  لــزوم هــدى ناقــة مــن :, ومــن ثــم خــرج روايــة حممــد مــع ســامع أيب زيــدُ

ــت بدنــة,قــال هلــا بــذلك لكــي  أردت زجرهــا: إن مل تقــدمي فلــم تقــدم قــائال  وقــد نفــرت أ
  .متيض

ه يمني خلروجـه خمـرج اليمـني ه عىل محل لفظهال يشء علي: ورواية ابن حبيب  عىل أ
ــه نــذر ال يمــنيألن املــذهب أن اليمــني بــام فيــه ط: قــائال  ألن الرجــل ال ;اعــة تلــزم أو عــىل أ

 وقـــول ,فبطـــل َّلنيـــة وهـــي ا,ا بطـــل الزمـــهًحيلـــف إال عـــىل فعلـــه, أو فعـــل عاقـــل فكـــان نـــذر
 االلتـــزام واإلجيـــاب  وضـــعف قـــول ابـــن شـــاس هـــو,بعـــضهم هـــو التـــزام طاعـــة غـــري مطـــرد

  .واضح
  :ًويف حكمه ابتداء طرق

  .جائز ما مل يعلق بدنيوي كربء مريض أو ملك كذا فيكره: الباجي
ْبن رشدا   .ا ألمر وقعًا شكرً مستحب إن كان مطلق:ُ

إنــــــام «:  ثــــــم قــــــال يف حــــــديث,ومكــــــروه بمتكــــــرر ,ٍ إن علــــــق بــــــآت ال متكــــــرر:ومبــــــاح
ا أو رآه فيمن قصد تعجيل مـا حيـب تعجيلـه ًمالك لعله مل يبلغ )2(»يستخرج به من البخيل

                                     
امن كتاب, 2463/ 6: البخاري  أخرجه)1( : ومالـك, )6318  (رقم ,الطاعة يف النذر والنذور باب األ

امن النذور كتاب من, الكعبة إىل امليش يف العمل باب يف, 476/ 2   .)1014 (رقم, واأل
, )6234( رقـــــم ,بـــــاب إلقـــــاء العبـــــد النـــــذر إىل القـــــدر, كتـــــاب القـــــدر, 2437 /6: البخـــــاري أخرجـــــه )2(

= 
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  .أو تأخري ما حيب تأخريه
ُشــيوخ تــأول بعــض :عيــاض  ويف صــيامها كــره ,مطلقــه غــري مؤبــد نا عــن مالــك إباحــةُ

  .مالك صوم يوم يوقته
  .ال خالف بني العلامء يف كراهة التزامه: ويف القبس

ه ال غريمهــا راجــع  ومتكــرر,وقــول ابــن عبــد الــسالم نــصوص املــذهب كراهــة معلقــه
  .ا فانظر ما الصادق منهامًلنقل عياض, وقد جعله تأويال ال نص

 واملبـــاح كـــذلك أو مـــثلهام قـــوال األكثـــر مـــع , ويف كـــون املكـــروه,فنـــذر املحـــرم حمـــرم
  .ظاهر املوطأ واملقدمات

 ,ا نــــذر طاعــــة, وال أرشهبــــا حلــــف عــــىل تركهــــاًمخــــر  عــــيل نــــذر أن ال أرشب:التونــــيس
ومبهمــه ,  عليـهاً وصـوب كونـه حلفـ,نــذر معـصية ىل نـذر ال رشبتهـاوضـعف قـول حممـد عـ

  .تقدم
  .اًنذر الطاعة الزم مطلق وأداء

  . لألشياخ عن ابن القاسم يف نذر اللجاج والغضب كفارة يمني:ابن بشري
ْبن رشدا   .ا كيمينهًنذر الغضب الزم اتفاق: ُ

  ]باب يف شروط وجوب النذر[
  :لزومه التكليف واإلسالم ورشط

ْن رشدبا   . بعد إسالمه عندنا ندباً أداء ملتزمه كافر:ُ
  .بام نذر يف الكفر  يوجب الوفاء: املغرية:ابن زرقون

 إنــام يريــد أن ,اًأو صــدقة كاذبــ  عــيل فيــه مــيش: قــالاًوســمع ابــن القاســم مــن ســئل أمــر
  .بينة كانت عليه  إنام يلزمه يف العتق والطالق, وإن,ال يشء عليه يمنعه

  .عة ساقطونذر غري الطا
  . وبعض طاعة تقدم,ونذر صوم يوم الفطر والنحر

 =                                     
ه ال يرد شيئ, كتاب 1261 /3: ومسلم   ).1639( رقم ,اًالنذر باب النهي عن النذر وأ
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ْبن رشدا  وال ,أعتق عبدي فالنا أحب له الوفاء به قول ابن القاسم يف عيل نذر أن: ُ
  .يلزمه جماز بل هو الزم

  .يلزمه وهو مراده بال ,ويف احلكم عليه به قوال أشهب وابن القاسم
ف لزومــــه, وعــــد أيب عمــــر قــــول ابــــن وإذا نــــذر املــــيش إىل مكــــة أو احللــــف بــــه املعــــرو

بقـــول   فـــإن عـــدت أفتيتـــك,بقـــول الليـــث كفـــارة يمـــني أفتيـــك" :بـــه القاســـم البنـــه يف حنثـــه
 ونقلـه عـن ابـن ,املشهور لزومه; بعيد; ألهنا فتوى بغري مذهب إمامه: قوال لقوله" مالك

  . وال عمرة سقطاً إن مل يرد به حج:َعبد احلكم
الك وابن القاسم يف احلمل عىل جمرد اللفـظ دون  وعىل أحد قويل م:وقول اللخمي

عـيل املـيش إىل مكـة ال يشء :  ومن قـال, ونقله عن أشهب يف كتاب حممد,العادة ال يلزمه
  .اً وهو باطل اتفاق,عليه خالف قول الباجي لو محل عىل جمرد اللفظ سقط

             عـــيل املـــيش إىل:  اتفـــق مالـــك وأصـــحابه عـــىل لـــزوم املـــيش لقائـــل:وقـــول ابـــن حـــارث
 أو عمــرة تعــني وإال ففيهــا مـع روايــات وأســمعة فعــل اً وعــىل املعــروف إن نــوى حجـ,مكـة

  .ما شاء منهام
ـــه يـــؤخر : عبـــد احلـــق معنـــى قوهلـــا يف غـــري الـــرضورة والـــرضورة ال جيعلـــه يف حـــج; أل

  . وتقديمه أوىل لرواية البغداديني فوره,فرضه
ُقلــت  إن كــان يف :ثــم نقــل عــن حممــد, لويــةأول كالمــه الوجــوب وآخــره األو ظــاهر :ُ
 وهــو رصورة فبــدؤه بــالفرض أفــضل, وإن أراد الراحــة بــدأ بمــشيه يف عمــرة ,أشــهر احلــج

   . وإن كان يف غريها فال بأس أن يبدأ بنذره:وحيرم بعدها للفرض, وقاله مالك
ـــــه ال يعـــــرف : اللخمـــــي إنـــــام يتخـــــري يف أحـــــدمها املـــــدين, ويتعـــــني احلـــــج للمغـــــريب; أل

 وإن عرفها ال يقصد مشيها وخرجهام ابن بشري عـىل كـون اللـزوم لغلبـة اللفـظ يف ,العمرة
  .أحدمها  وعادة املغريب احلج, أو مللزومية دخول احلرم,إرادة أحد النسكني

  .لو عني يف نذره أو يمينه أحدمها ألزم: وفيها
ه أزيد: وقال ابن حبيب: الصقيل ابـن  ومل يره ,إن سمى عمرة فله جعله يف حج; أل

   . وأجازه غريه من أصحاب مالك,القاسم
  . ورواه ابن حبيب مرة:اللخمي
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لفـــظ عــــيل   وبمجـــرد,واضـــح  واللفــــظ الـــرصيح,َّلنيـــةالنـــسكني أو أحـــدمها با ولـــزوم
بإضــافة املــيش ألحــد الــستة مكــة واملــسجد احلــرام والكعبــة وبيــت اهللا  املــيش يف خــصوصه

احلجـــر األســـود والـــركن, أو ملكـــة ومـــا  و−املـــسجد احلـــرام قالـــه البـــاجي   غـــري نـــاو غـــري−
أو عرفـــــة, :  للحـــــرم أو مـــــا شـــــمله, وخامـــــسها:رابعهـــــا لألربعـــــة األول, و:ثالثهـــــا ,شـــــملته

 وللخمــي ,بعــض املــشاعر كعرفــة أو الــصفا أو املــروة أو منــى كأحــد الــستة هلــا: وسادســها
َأصــبغعــن  ْ وعيــاض عــن ابــن لبابــة عــن تفــسريها بعــضهم, ونقــل ابــن بــشري مــع الــصقيل  َ
َأصبغعـــن  ـــ ْ  ,, واللخمـــي عـــن ابـــن حبيـــب, وابـــن حـــارث عـــن أشـــهب مـــع الـــصقيل عنـــهَ

وزاد إن نــــوى عينهــــا ســــقط وعــــوض منــــى بــــذي طــــوى, وعــــزا عيــــاض األول لتأويلهــــا 
ُشيوخ ومجهور الـ,َّالشيخ ء البيـتاً عـن اخلـامس والـسادس بقولـه شـيئاًمعـرب ُ  , مـن أجـزا

 , وال أعرفــه;اًرد للثــاين كــان ســابعإن مل يــ" ال يلــزم إال مــن ذكــر مكــة: "ونقــل ابــن بــشري
وعىل األول يف إحلاق احلجر واحلطيم بالبيت نقال الباجي عن ابن القاسم مـع عيـاض 

  .عنه وابن حبيب ,عنه َّالشيخعن 
 فأخــذ منــه ;إن قــال أرضب بــاميل حطــيم الكعبــة أو الـركن لزمــه حــج أو عمــرة: وفيهـا

  .ملسجد كاملسجدبة منه أن ما يف ا وزيف أخذ ابن لبا,عياض األول
ْبــــن رشــــدالتونــــيس عــــن حممــــد   وهــــو , ســــمعنا يف املنــــاظرة أخــــذه منــــه البــــن القاســــم:ُ

 ويف كـــون الركـــوب والـــذهاب ,خـــالف مـــا نـــص عليـــه حـــني عـــد مواضـــع وجـــوب املـــيش
 مـع الــصقيل عـن ابــن  الركــوب فقـط ألشــهب:ثالثهـا ,ومـرادف املــيش يف الوصـول كاملــيش

 للثالــث بــأن عطــف الركــوب عــىل املــيش يف اآليــة  وفــرق أبــو عمــران, فيهــاالقاســم وقوليــه
 وعليــه لــو ,وحيتمــل كــون الركــوب كغــريه وألــزم أشــهب الركــوب نــاذره: صــريه أخــاه قــال

يف حــج كــام كــان ينفقــه نقــال الــصقيل عــن بعــض  مــشى; يف رصف نفقتــه يف هــدي ملــن ينفقــه
ُشيوخ مـه ا,اً ومل يقـصد بـه شـيئ,يف لغو قولـه عـيل املـيش, وه وغريهُ  ونقـل ,ملـيش قوهلـا وإلزا

  .غري واحد عن أشهب
 مـــن قـــال عـــيل املـــيش إىل مكـــة ال يشء : قـــال أشـــهب يف كتـــاب حممـــد:وقـــول اللخمـــي
  . ومل أجده يف النوادر, ويف بعض النسخ اللخمي امليض بدل امليش,عليه بعيد من أصله

 ;واملـيش عـىل الرجـال والنـساء واحـد , إن أهـدى فحـسن:وفيها :ونذر احلفاء ساقط
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  ألن مـشيهن;علـيهن يف الفـرض إال فـيام قـرب  ال يشء:ضها ابن الكاتب بقول مالكفناق
  .فتنة لتثنيهن وتكرسهن والفرض أوجب من النذر

  . وهو املسوي, بأن منهن من ليس مشيهن كذلك:وأجاب ابن حمرز
 ثــــم , إن كانــــت شــــابة ومــــشيها عــــورة مــــشت األميــــال حمتجــــرة عــــن النــــاس:اللخمــــي
  .تركب وهتدي
  .ناذر من حيث نذرويميش ال

 إن كــان عــىل حنــث لروايــة ابــن :ثالثهــا ,ويف كــون احلــالف مثلــه أو مــن حيــث حنــث
ْبن رشدالقاسم مع ختريج ا  فكل مملوك أملكـه اًعىل قول عتقها من حلف إن كلمت فالن ُ

من الـصقالبة حـر يعتـق عليـه مـا اشـرتاه منهـا بعـد يمينـه قبـل حنثـه وخترجيـه عـىل روايـة عبـد 
بمـــرص طـــالق إنـــام تطلـــق عليـــه مـــن  فكـــل امـــرأة أتزوجهـــا إن كلمـــت فالنـــا: لامللـــك مـــن قـــا

  .ال قبله بعد يمينه والتونيس تزوج منها بعد حنثه
  .وعزو ابن عبد السالم الثاين للتخريج عىل مسألة العتق وهم

 ولــو ,مثـل مـسافة األول مـشى منـه; ألن املعتـرب قـدر اخلطـى إن انتقـل لبلـد: اللخمـي
يف القـــدر أجـــزأه; ألن   وهـــي مثلهـــا,فمـــىض عـــىل غـــري تلـــك الطريـــقخـــرج مـــن بلـــد حلفـــه 

  وهيـــدي, ولـــو انتقـــل ألقـــرب بيـــسري ففـــي مـــشيه منـــه,القـــصد التقـــرب بمـــيش ذلـــك القـــدر
  .ولزوم رجوعه ليميش من حمل حلفه قوال أيب الفرج وغريه, وبكثري يرجع

 يمــــيش مــــن أي موضــــع شــــاء مــــن بلــــد حلفــــه ال مــــن :وعــــىل األول قــــال عبــــد امللــــك
ه املذهب,وضعه منهام   . وقوله ونقله غري واحد كأ

  . يميش احلالف من حيث حلف:وفيها
  .اً وقيده الباجي بأن كان معتاد,َّالشيخ فقبله ; له ميش أقرص طريق:وروى حممد

ْبن رشدا   . عىل الشام أو العراقاًال جيوز نذر التحليق يف امليش كنذر مدين مشي: ُ
 ً فلــو أحــرم بمكــة جهــال;شى مــن احلــل بعمــرة لــو حلــف بمكــة مــ:الــصقيل عــن حممــد

ــه حمــرم حــني حنثــه, ومــشى منــهاًخــرج راكبــ  , وإن كــان اإلحــرام قــد لزمــه, وكــذا لــو نــوى أ
 فــــإن ,وعـــن مالـــك يف هـــذا إن حلـــف يف غـــري املــــسجد, فلـــيمش للبيـــت مـــن حيـــث حلـــف

  . فليخرج إىل احلل;حلف يف املسجد
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 : وهــو بمكــة قــال عنــه, بيــت اهللا حلــف باملــيش إىل:وذكـره ابــن حمــرز عــن حممــد بلفــظ
 إن كـــان بمكـــة يف غـــري املـــسجد مـــشى إىل البيـــت مـــن حيـــث :وقـــال مالـــك يف موضـــع آخـــر

  .حلف
                 يمـــيش إىل البيـــت دون حـــج : وهـــو هبـــا فقيـــل,إن قـــال عـــيل املـــيش إىل مكـــة: التونـــيس

  .وال عمرة
ـه نـذر املـيش إىل البيـت أشـبه مـن قـال وهـو : التونيس ـه كأ يف بلـد عـيل أن أصـيل يف أل

  .إليه مسجده فعليه أن يميض
 وذكـر مـا , حيـرم بعمـرة مـن احلـل:واختلف فيمن حلـف بمكـة يف غـري املـسجد فقيـل

  .تقدم ملحمد
  .أو قال باملسجد عيل امليش إىل مكة أو املسجد دخل من احلل بعمرة: اللخمي

 بـاحلج ي يشء مل حيـرم أل: فـإن قيـل: إذ البد أن يكون ليمينه معنى قال:زاد التونيس
  .من املسجد فيميش املناسك

ــــه قــــصد العمــــرة أو احلــــج مــــن املوضــــع املعتــــاد:قيــــل  وهــــو احلــــل , تأويــــل الروايــــة أ
  . فإن أحرم من املسجد أخل بذلك,فوجب مشيه من احلل

 وهــو بمكــة مــىض مــن موضــعه للمــسجد ,ولــو قــال عــيل املــيش إىل املــسجد: اللخمــي
  . بعمرةيدخل من احلل: فقط وقال مرة

ـه معتـاد سـري احلـج  ويف ركوب البحر لنـاذر املـيش مـن صـقلية منهـا لألسـكندرية; أل
ه أقرب بر, ;َّفريقيةأو إل ه معتاد احلالفني البـن عبـد الـرمحن, وأيب ;َّفريقية إل:ثالثها أل  أل

  .عمران, والصقيل
ْبـن رشــدا  اًاختيــار فــإن ركــب البحــر ,ال جيــوز أن حيلــق يف طريقــه ليقــل ركوبـه البحــر: ُ

ئــــه قــــوالن لتخــــريج البـــاجي عــــىل محــــل اللفــــظ عــــىل املعتــــاد دون ;لكونـــه املعتــــاد  ففــــي إجزا
  .وميش احلج اإلفاضة,  وآخر ميش العمرة السعي, ومفهوم سامع القرينني,احلقيقة

                    وحممـــــد عـــــن ابـــــن , إن أخـــــر اإلفاضـــــة عنهـــــا البـــــن حبيـــــب:ثالثهـــــا ,ويف مـــــيش اجلـــــامر
  .القاسم وهلا

ويفـــرق بـــأن , كمـــرص يف عـــيل املـــيش إىل مـــرص يف حـــجوصـــوب اللخمـــي كونـــه مكـــة 
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  .امليش إىل مكة غلب يف معنى عيل امليش إىل احلج أو العمرة
  .لعذر عفو لغريه فيه طرق وتفريقه: واتصال زمن مشيه املعتاد مطلوب

 ثـــم باملدينـــة ,اً إن مـــشى مـــن األســـكندرية فأقـــام بمـــرص شـــهر: روى حممـــد:اللخمـــي
ـــ: يريـــد; ثـــم أتـــم عمرتـــه أجـــزأه,اًرشـــه  كقـــول اً ومـــضمون,ا وكـــذا يف نـــذر مـــيش احلـــج معينً

 اً وعند ابن حبيب يأيت باملـيش متتابعـ,مالك وابن القاسم بعدم لزوم تتابع نذر صوم سنة
 ,نـذر صـوم سـنة  وهـذا عـىل أصـله يف لـزوم تتـابع,شـهرين متتـابعني كمـن عليـه صـوم: قال

 فأقــام ;وجــب عليــه يشء مــن األســكندرية إىل الفــسطاطوســمع ابــن القاســم إن ســار مــن 
  . ثم مشى بعد ذلك فال بأس بهاًبه شهر
ْبن رشدا   ولو أقام حتى حج مـن عـام آخـر مل جيـزه عـىل,هذا إن حج من عامه ذلك: ُ

  .قول ابن حبيب فيمن ركب يف مشيه من غري عذر عىل أن يقضيه يف عام آخر
 , ثـم أقـام بعـد الثلـث الثـاين مـدة كـذلك,يحلو أقام ثلث الطريق سـنة يـسرت: التونيس

 وانظر هل يلزم عىل قول ابـن حبيـب فـساده بالتفرقـة ,ثم مشى فقىض حجه مل يرضه ذلك
  .إنام يقوله فيمن ركب بعد أن مشى يف حجة أو

 ثـم مــشى مـا ركــب يف عـام آخــر أهــدى , مـن ركــب لعجــز: قــول مالـك فيهــا:اللخمـي
  .لتفريق مشيه نحو قول ابن حبيب

ْ رشــدبــنا جــاز لــه التفريــق ملــا كــان عليــه  إذ لــو : هــو اآليت عــىل قــول ابــن حبيــب قــاال:ُ
  .هدي

ُقلــت  وظــاهر , ظــاهر لفــظ اللخمــي أن خــالف ابــن حبيــب يف التفريــق الزمــاين نــص:ُ
ْبن رشـدكالم ا ـه ُ ـه ال نـص لـه يف ,مـن التفريـق بـالركوب ختـريج أ  وظـاهر كـالم التونـيس أ

 لـــو :ا بقولـــهًقـــول ابـــن حبيـــب يف التفريـــق بـــالركوب اختيـــار ورد الـــصقيل ,التفريـــق الزمـــاين
امــ فقتــه عليــهاًأقــام يف كــل منهــا أ فنقــل اللخمــي قــول ابــن  ; أجــزأه مــشيه بإمجــاع يقتــيض موا

ه نص له عورض بنقيل التونيس والصقيل ـه ختـريج لـه كـنص ,حبيب إن أراد أ  وإن أراد أ
ْبــــن رشــــدا  ألن التفريــــق ;ن التفريــــق الزمــــاينرد ختــــرجيهام بــــأن التفريــــق بــــالركوب أشــــد مــــ ُ

هــو بــرتك  إنــام تفريــق بفعــل ضــد املطلــوب الــذي هــو املــيش والتفريــق يف الزمــان بــالركوب
وألن التفريق بالركوب يف نسكني وبالزمان يف نسك  املطلوب والرتك أخف من الفعل;
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  . بناء عىل صحته البن حبيب قبوله شارحوه واإلجزاء  ونقل ابن احلاجب عدم,واحد
فـــات أثـــم ولزمـــه  بعينـــه حتـــى  يف نـــذر حـــج عـــاماً ثـــم أقـــام خمتـــار, لـــو مـــشى: بـــشريابـــن

  .القضاء عىل أصل املذهب
ُقلت   .ال أعرفه" عىل املعروف ": ومقابل املعروف يف قول ابن احلاجب:ُ
لنسيان أو عذر كالصوم واالعتكاف كذلك وركـوب يـسري لعـذر ال يعـود لـه  وتركه
  .يف نسك آخر

 يــسقط إن بعــد مكانــه لــسامع ابــن :ثالثهــا ,قــدركــان لــه  ا أو إنًمطلقــويف لــزوم اهلــدي 
  .القاسم معها

ْبن رشد وا,ونقل ابن بشري عن املذهب ْبن وهبعن رواية ا ُ   .كمرص: قائال َ
 وعـــن ابـــن ,روايـــة حممـــد مـــع الـــصقيل عنـــه َّالـــشيخويف كونـــه قـــدر يـــوم أو يـــومني نقـــل 
بيـــومني أو  عــدت داره ومــن عـــن بمكــةهــذا فـــيمن ب: حبيــب مــع البـــاجي عــن روايتــه قـــائال

  .اً ومل أر فيه نص, اليوم يف حقه كثري,ثالثة
ُقلت   . وعىل قدر ثمن حلف ال باع به, تشهد له الروايات يف الزيادة:ُ
  .يوم وليلة بدل يومني: يف موضع آخر من كتاب حممد َّالشيخ

 ملــرض  ومل يـذكر هـل ركـب,يـومني مل يكــن عليـه عـود  إن ركـب:ابـن حمـرز عـن حممـد
  أو ال?

إن ركــب أقــل مــن اليــوم يف روايــة ابــن : ويف لفــظ املنتقــى ونقلــه ابــن زرقــون مــا نــصه
 وإن كــان ركوبــه أقــل مــن ,حبيــب أو اليــوم والليلــة يف روايــة حممــد رجــع فمــيش مــا ركــب

  .ذلك أهدى وال رجوع عليه
ُقلــت وإن كــان  ,اً فهــم ملعادلتــه إيــاه بقولــه ثانيــ; أو ال أقــل ســهو قلــم ال وهــم: فقولــه:ُ
  .ركوبه أقل
  . وأهدى لقول مالك يف ركوب ملرض,إن ركب يف اإلفاضة فقط مل يعد: وفيها

هــــو والتونــــيس عــــن فــــضل لــــو ركــــب   يف ركوبــــه مــــن منــــى ملكــــة قــــال: أي:ابــــن حمــــرز
  . الدم فيه خفيف: وقيل, وجب مشيه ثانيةاًاختيار

ُقلــــــــت                 يرجــــــــع إن مــــــــرض فركــــــــب يف رمــــــــي اجلــــــــامر أو اإلفاضــــــــة مل :  يف الواضــــــــحة:ُ
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  .وعليه دم
  . لو ركب عقب سعيه سائر املناسك حج ثانية ليميش ما ركب:وفيها

                            عـــــن روايـــــة حممـــــد َّالـــــشيخ يـــــستحب لنقـــــل ابـــــن بـــــشري و:ثالثهـــــا ,ويف وجـــــوب الـــــدم
  .ما دام عليه

 بعـــض  ثـــم مـــشيه وعيـــاض عـــن زيـــادة,ابـــن القاســـم لقـــول بعـــض النـــاس بـــتامم ســـعيه
دلـــسيني روايـــة فيهـــا قـــال القـــرويني, وهـــي صـــحيحة معناهـــا يف و  ومل يـــذكرها خمتـــرص:األ

  . وكتاب حممد,َّالعتبية
  .واملناسك أقل من يوم  انظر ملا أرجعه:ابن الكاتب
  . ألهنا املقصد:ابن حمرز
  .ألهنا املناسك: الباجي

ام:زاد التونيس   . ولذا يقرصاً وحلبس احلاج هبا أ
ام الرمي,وبه يومي الرتويةلرك: الصقيل    . وعرفة وأ
ا ًا يوجـــب عـــوده عـــىل أي وجـــه كـــان مـــشيه اتفاقـــًركـــوب املناســـك اختيـــار: اللخمـــي
 ولـو كـان يف عـام , ولعجز أو مرض إن كان يف نذر حج مضمون كذلك,ليميش ما ركب

 , وال يشء عليـــه عنـــد مالـــك, أجـــزأاً ومل يـــسم حجـــ,اً أو ال أو مـــضموناًمعــني وســـمى حجـــ
  . مناسكه عىل قول ابن القاسماً لو تطوع بميش جعله يف حج قىض احلج ماشيوكذا

ُقلت   . فيام نقله يف التطوع نظر ومل أجده لغريه:ُ
  .ولو ركب فوق اليسري لعذر فطرق

لروايــــة عبــــد امللــــك لــــو كثــــر ركوبــــه   إن ركــــب نــــصف طريقــــه بطــــل مــــشيه:اللخمــــي
لـو مـشى ميلـني ثـم ركـب لعلـة  وكـذا , ثـم يركـب بطـل مـشيه, ثـم يمـيش, ثـم يعجـز,يركب

  .إىل الروحاء, ثم مشى حتى مكة
  .ركب أخرى حتى بلغ بطل مشيه إن مشى عقبة و:وروى حممد

 ولـو مل , فيمـيش أكثـر مـن ذلـك; هذا إن أمكنـه الـصرب بمحـل عجـزه لزوالـه:اللخمي
  .رفقة غري رفقته مشى ما ركب فقط ال يرج زواله أو
ُقلت   . حمل ركوبه فال يلزم فيام يضبطه لعل بطالنه لذلك مع عدم ضبط:ُ
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ْبن رشدا   . ومثله يف كتاب حممد,إن ركب جل الطريق بطل مشيه رواه عبد امللك: ُ
ُقلت   . وظاهره مع اللخمي اعتبار النصف ال اجلل, لفظه يف النوادر كام مر:ُ

ْبن رشدا   .يكن جل الطريق رجع ليميش ما ركب ومل ,وإن كثر ما ركب: ُ
  . وأهدى ونحوه للتلقني,ا أعاد ليميش ما ركبًإن ركب كثري: اجلالب
  . فروى حممد بطل مشيه; ومشى أخرى,ا كركوب عقبةًإن ركب كثري: الباجي

  .وروى ابن حبيب يميش ما ركب دون تفصيل
ُقلت   . وكذا فيها:ُ

  .  لو مشى كل الطريق يف الثانية سقط الدم: حممد:ويف املوطأ
  .إعادة صالتهسجود سهو ب عورض بعدم سقوط:  حمرزابن

وأجــاب بــأن إعــادة الــصالة خطــأ فــال تــسقط مــا وجــب والعــاجز مل يــأت بــام التــزم فلــه 
ه لألشـياخ وعـزا  تعيينه بميش تام غري ملفق وعـرب ابـن بـشري عـن املعارضـة بالتعقـب وعـزا

  .فرق ابن حمرز لبعضهم
 ومــن رجــع مــن قيــام مــن اثنتــني جللوســهام يف ســجوده قبــل أو بعــد قــوالن فعــىل :قــال

  .ألول ال يسقط الدم وعىل الثاين يسقطا
ُقلـــــت ـــــه منهـــــي عـــــن ; وقـــــد ســـــلمه, التخـــــريج عـــــىل األول يـــــرده فـــــرق ابـــــن حمـــــرز:ُ                  أل

  .اًالرجوع اتفاق
  .وأهدى لو عاد فلم يوعب ميش ما ركب مل يعد ثانية: وفيها
  .هدي واحد ذلك  جيزئه عن كل:حممد
ُقلت   .ة قبل إحرامه مل يلزمهإن بان عدم إيعابه ثاني : يريد:ُ
  .ابه امليش يف عوده مل يعد وأهدى لو علم عدم إيع:وفيها

 فـإن مل جيـد ; فـإن مل جيـد فـشاة; فـإن مل جيـد فبقـرة; األوىل بدنـة:الباجي عن ابـن حبيـب
ام متى شاء   .صام عرشة أ

ُقلــت  وعدمــه لعــدم إيعابــه نظــر , لــو علــم إيعابــه إال يــسريه ففــي عــوده للغــو اليــسري:ُ
  .ول أقيسواأل

  .ظاهرها وظاهر الروايات: والثاين
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ــس الــربء خــرج لــو علــم أوال عــدم إيعابــه كــشيخ كبــري: وفيهــا  ,أو زمــن أو مــريض أ
 وإن رجـا مـريض إفاقـة يقـدر هبـا عـىل , ولو نصف ميل وركـب وأهـدى,ولو راكبا ومشى

   .امليش تربص
كــــذلك يف  ولــــو خــــرج , إن قــــدراً إن كــــان نــــذره مــــضمونا وإال خــــرج راكبــــ:اللخمــــي

  .ا لعدم خطابه باخلروج حينئذًاملضمون مل جيزه كراكب اختيار
إطالقـــه يف األمـــاكن وقـــرصه طريقـــا البـــاجي مـــع ظاهرهـــا  يف والعـــود إليعـــاب املـــيش

ْبــــن رشــــدوا  وإن ,مل يعــــد َّإفريقيــــةوإن بعــــد ك , إن قــــرب كاملدينــــة عــــاد:مــــع اللخمــــي قــــائال ُ
ْبـن رشـدوعـزا اتوسط كمرص ففي عوده روايتا حممد وابن مـزين  ـض ُ وعلـل  ,ا األوىل هلـاًأ

ه أشق من العود ثالثة من املدينة َّإفريقيةعدم العود من    .بأ
 وإبطالــه املــيش نقــال الــصقيل عــن ظاهرهــا ,ا ككونــه لعــذرًويف كــون الركــوب اختيــار

وعــن ابــن حبيــب مــع  مــع قــول حممــد مــن جهــل فركــب املناســك رجــع واجلاهــل كالعامــد
  .كأصحاب مال عزوه لبعض
ُقلــت ْبـــن رشــد هـــو ظـــاهر مـــا يـــأيت ال:ُ  وظـــاهر الروايـــات ال ,واللخمـــي عـــن املـــذهب ُ

  .فرق بني مضمون ومعني يف ركوب العجز
ه مغلوب  إن كان يف عام بعينه:قال اللخميو   .فيختلف يف القضاء; أل

مـن الزمـان ويتقـرب   من كثر نذر مشيه ما ال يبلغ عمره فليمش مـا قـدر عليـه:وفيها
  .ليه من خريبام يقدر ع

  . ألن نذر ما ال يقدر عليه ساقط;تقربه بذلك ندب: التونيس
  .اً ولو كان حج, إليعابه يف غري األولاً ملن أهبم مشيه جعله ثاني:َّاملوازيةوفيها مع 
  . إن كان مشيه يف غري املناسك:يريد: َّالشيخ

 ولــو فاتــه , ولــو مــشى يف غــري املناســك,اًإن جعــل األول يف حــج تعــني ثانيــ: َســحنون
ابـــن  ويف لزومـــه مـــيش املناســـك قـــول , راكبـــاًوحـــج قـــابال  وكفتـــهاًحجـــه حـــل بعمـــرة ماشـــي

 عنــه مــع ًومالــك فيهــا مــع الــصقيل عــن روايــة حممــد وظــاهر نقلــه أوال َســحنونالقاســم مــع 
ف احلـج عنـه قـابال كقـول ابـن القاسـم :ابن حمرز عنه قوله  مل جتزه عمرته عن مشيه واسـتأ
  .ا من قوله فيمن ركب املناسكًكوألزمه محديس مال
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لقضاء  اً أن النذر قيض بالعمرة يف الفوات وحجه ثاني:وأجاب ابن حمرز بام حاصله
ا إلمتـام نـذر ًحج مـايش املناسـك ثانيـ, واًفائت حجه من حيث ذاته ال من حيث كونه نذر

َّن القصار واحتج اب,مشيه د ميقاتـه  بعـملالـك عـىل ابـن القاسـم بقولـه ال دم عـىل مـن أحـرم ُ
ـه ملـا وجـب :مالـك بقولـه يف مـايش املناسـك عـىل والصقيل له, ففاته لرجوعه للعمرة  وبأ

 لـزم اًملـا وجـب قـضاؤه صـوم قضاؤه وجب مشيه كناذر اعتكاف رمضان املعـني فمرضـه
  .مل يقضه  ولو نذر اعتكاف شعبان املعني فمرضه,اًاعتكاف

 نــذره بــوطء بعرفــة ٍحــج مــيش لــو أفــسد :الــصقيل عــن حييــى بــن عمــر عــن ابــن القاســم
من امليقات ال من قبله; ألن ما جاز فيه مـن مـيش وطئـه ال يبطلـه وعليـه  شياأمته وقىض ما

  .هديا الفساد والتلفيق
ُقلــت  يف ســامع حييــى ابــن القاســم ســألته عمــن وطــىء بعرفــة يف نــذر مــيش حــج يــتم :ُ
 أو مــن حيــث ا مــن حيــث حلــفًا مــن حيــث وطــىء هــل يقــيض ماشــيًا, أو راكبــًحجــه ماشــي

حجـه   مـن ميقـاتاًيقـيض ماشـي: قـال ئه مشيه بعد وطئـه حتـى حيـل بعمـرة وهل جيز,ركب
ه امليش املمنوع فيه الوطء ومشيه قبله جمزئ   .املفسد; أل

ُقلت   يش? أعليه مع هدي الفساد هدي تبعيض امل:ُ
ْبـــن رشـــدا معنـــاه هـــل جيزئـــه مـــشيه بعـــد وطئـــه حتـــى حيـــل بعمـــرة إن حجـــه فاتـــه بعـــد : ُ
  . ولو فسد يف عمرة,اد لعدم جواز فسخ احلجالفس

ت لبعض ال ُشيوخورأ أن : عىل هذه املسألة قـد روي عـن مالـك يف حوايش الكتب ُ
 وهــو غلــط مل يوجــد ملالــك وال لغــريه وأراه وهــم للفــظ وقــع ,فاســد احلــج يــصري إىل عمــرة

لـه مـشيه  وقو,يف ثالث حجها ليس عىل ظاهره أو ملسألة وقعت يف النوادر خطـأ يف النقـل
 ونــص ابــن حبيــب أن الركــوب ,ميقاتــه جمــزئ خــالف قــول مالــك وابــن القاســم فيهــا قبــل

ا يوجب إعادة كلـه, ومل جيبـه عـن هـدي التفريـق واآليت عـىل قولـه يف الـسامع بـصحة ًاختيار
ا ًمتقــدم مــشيه ســقوطه, وعــىل قوهلــا يعيــد املــيش مــن حيــث حلــف إال أن يكــون وطئــه ناســي

  . وجيب عليه هدي التفريق,فيجزئ مشيه من امليقات
ُقلــت ــه يف االعتــداد بمــيش :ُ  كــذا يف البيــان واألظهــر لــزوم الــدم عــىل مــا يف الــسامع; أل

 وفيها له أداء فرضه عقب أداء نـذره بعمـرة ,ما قبل امليقات كالنايس فكذا يف الدم أحرى
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 , لنـــذره احلـــج لـــه والعمـــرةاً أو قارنـــاًلفرضـــه مفـــرد متمتعـــا أو غـــريه فلـــو أحـــرم بحـــج لـــه أو
  له وعـن املغـرية وال لـه بـل لفرضـهال و: ال جيزئ له بل لنذره, وعنه:فاللخمي عن مالك

لعبــد امللــك واملغــرية والبــاجي لـــه : عــزا الـــصقيل الثالــث, ووأرى إن فــرق أجــزأ هلــام: قــال
  .َعبد احلكموالبن 

              إن أهبــــم نــــذره, ولــــو عينــــه :  معنــــى قــــول ابــــن القاســــم:والــــصقيل عــــن حممــــد َّالــــشيخ
  .بحج فالثاين
  .ظاهر قول ابن القاسم اإلطالق: الباجي
قــول حممــد خــالف قــول ابــن القاســم يف :  قــال بعــض أصــحابنا عــن بعــضهم:الــصقيل

حجها إن حج عبد بعـد عتقـه لفرضـه وقـضاء حـج حللـه منـه سـيده يف رقـه أجـزأه لقـضائه 
  .دون فرضه

  .وهو أقوى من التطوع ,اًا ال نذرًورده الصقيل بأن حج العبد كان تطوع
ُقلت لنفسه ال لغريه, ووجـه الثالـث   وأضاف التعقب, سبقه هبذا اجلواب التونيس:ُ

  .باستحقاق تعجيل الفرض الوقت كام قيل يف صوم رمضان قضاء جيزئ أداء ال قضاء
                  ولـــــو مـــــشى لنـــــذره ثـــــم أحـــــرم مـــــن امليقـــــات لفرضـــــه أجـــــزأ لـــــه ومـــــشى لنـــــذره :حممـــــد
  .من ميقاته
ُقلت   .ظاهره وال هدي للتفريق :ُ

  . مستحب فوره ومل حيك الباجي غريها أو يمينًاًوأداء ما لزم نذر
مــن حلــف ال   حممــول عــىل الفــور; ألناً ومعلقــاًقــول القــايض النــذر مطلقــ: اللخمــي

              ألن عــــــدم تعجيلــــــه فيــــــه يوجــــــب حنثــــــه ;فعــــــل لزمــــــه الكــــــف عقــــــب يمينــــــه غــــــري صــــــحيح
  .بخالف النذر

ــــاًاء اإلحــــرام نــــذروأد ــــه ا أو يمينً  إن قيــــده بزمــــان أو مكــــان لــــزم منــــه قالــــه البــــاجي كأ
ه    .للموازية َّالشيخاملذهب وعزا

ُقلت َّدونة هو نص امل:ُ ه قبـل أشـهر احلـج وإن أطلقـه, ففيهـا إن حنـث  َ بزيادة ولو نـوا
ــا حمــرم بحــج أو أحــرم بحــج قبــل أشــهر احلــج مل يلزمــه حتــى يــأيت, فيحــرم حينئــذ  ولــو ,يف أ

  .قبل ميقاته
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مــــــــه إليهــــــــا وإال أحــــــــرم:َّالــــــــشيخ                   ألقــــــــل زمــــــــن   إن كــــــــان يــــــــدرك احلــــــــج بتــــــــأخري إحرا
  .يدركه قبلها
  .نئذ خروجه ويؤخر إحرامه لدخوهلاإنام يلزمه حي: القابيس
ــه معنــى نــذره;أوىل َّالــشيخ  قــول:الــصقيل  ,مــرة حيــرم يف أشــهره َّاملوازيــة ولقــول , أل
  .ن احلجومرة يف إبا

ــا حمــرم َســحنونظــاهر قــول : التونــيس ــا أحــرم هــو حمــرم: يف أ ال  بــنفس حنثــه, ويف أ
  .ينعقد عليه بحنثه حتى حيرم

ه اللخمي وابن حمرز لـنص قولـه قـال ٌّ ووجهـه القـايض بـأن النـذر معنـي يتعلـق :وعزا
 ألهنـــام ; وال ينـــتقض بالــصالة والــصوم, فــإذا وجــد رشطـــه وجــب أصــله الطــالق,بــاحلظر
  .ق من احلج جلواز الينابة فيه دوهنامأضي

  .املقارنة َّلنية اإلحرام قربة ورشطها ا:بأن َسحنونوتعقب اللخمي قول 
ُقلـــــت القربـــــة التـــــي هـــــي صـــــفة   والعتـــــق املعينـــــني إال أن يريـــــد يف,يف الـــــصدقة  يلـــــزم:ُ

  .يف اجلميع َّلنيةللمكلف أو فعله; وفيه نظر لعموم دليل ا
  .عىل ذلك أو عىل تعجيل اإلنشاء فقط َسحنونل اختلف يف محل قو: ابن بشري
ا حمرم بعمرة "إن حنث يف : وفيها  وإال ,لزمه أن حيـرم حـني حينـث إن وجـد رفقـة" أ
  .أجزأ هبا

ا أحرم: َسحنوناللخمي عن  ا حمرم فبنفس حنثه كاحلج ,ال يؤخر إليها يف أ   .وأ
ا حمرم يـوم أكلمـه يكـون اًإن قال حني أكلم فالن: وفيها , يـوم يكلمـه, ويـوم اًحمرمـ فأ

ا أحرم بحجة كقوله  أفعل ا حمرم بحجة"كذا فأ   ".فأ
  .إنشاؤه َّاملوازية وهو ظاهر , أو إنشاءً يوم يكلمه حكاماًمل يبني كونه حمرم: التونيس
ـه حمـرم حكـام: قلت  :وهـو قولـه , ظاهر ما تقـدم ملحمـد يف مـن حلـف بمكـة بمـيش أ

  .وإن كان اإلحرام قد لزمه
ا أحج بفالن:وفيها ا أمحل فالنـ:  كقول مالك; حنثه يف أ  إىل بيـت اهللا إن نـوى اًيف أ

 وال , وأحجـه معـهاً وإال حـج راكبـ; وأهـدى فقـطاًتعب نفسه بحمله عىل عنقه حـج ماشـي
  . فإن أبى فال شىء عليه,هدي
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ال يريـــد عـــىل " أمحلـــه إىل بيـــت اهللا"أوجـــب عليـــه مـــن " أحـــج بـــه"قولـــه : ابـــن القاســـم
  .ن إحجاجه طاعة أل;عنقه

                لفــــظ أحـــــج بفــــالن يقتــــيض لـــــزوم احلــــج للنــــاذر, ولفـــــظ أمحلــــه ال يقتـــــضيه : التونــــيس
  .إال بنية

  . أحج بفالن أوجب من أمحله: ولقول ابن القاسم,بل يقتضيه: الصقيل
ُقلــت ــه   ونحــوه قــول, القتــضاء أفعــل الــرشكة: يريــد:ُ عبــد احلــق عــن القابــيس معنــاه أ

  .هو ولزومه جهأوجب يف خرو
  . فإن أبى سقط, فإنام عليه إحجاجه فقط,ٌّروى عيل إن نوى محله ملكة: وفيها

  هل عليه يشء أم ال? َّلنيةال خيتلف فيه إنام الكالم إن فقدت ا: التونيس
ْبــن رشــدا عــىل  َّ نيــة وال,يف محــل حنــث احلــالف بحمــل فــالن عــىل عنقــه إىل بيــت اهللا: ُ

 مــع إحجــاج الرجــل قــوالن لــسامع ابــن اًو عــىل حجــه راكبــ وال هــدي أ, دونــهاًحجــه ماشــي
  .القاسم وهلا
ُقلــت  دون إحجــاج اً تعقبهــا اللخمــي بــأن مدلولــه إمــا محلــه عــىل عنقــه, فــيحج ماشــي:ُ

فيلزمــه األمــران واألظهــر الثــاين;  ,مــن مالــه فقــط أو مهــا الرجــل, أو محلــه مــن مالــه فــيحج
ه املقصود   .اًمدلوله لغة ورشع وأل
ُقلــت  مــن حلفــت بحمــل ابــن عمهــا لبيــت اهللا إن تزوجتــه, :ع ابــن القاســم هــو ســام:ُ

فتزوجــت مــشت إىل بيــت اهللا, فــإن عجــزت ركبــت وأهــدت, ولــو متتعــت بعمــرة لنــذرها 
  .وحجة لفرضها أجزأها, وعليها هدي متعتها

ْبــن رشــدا َّدونــةإجيابــه مــشيها خــالف امل: ُ يف عــدم إجيابــه, وعــدم إجيابــه اهلــدي ملــشقة  َ
 وهــدي املتعــة ومل تــصم, , ولــو منعهــا وليهــا اهلــدي لركوهبــا,ف إجياهبــا إيــاه لــهاحلمــل خــال

  .فعليها اهلدي إذا ملكت أمرها
 وهيـدي ,اً أمحل هذا العمود أو هذه الطنفسة إىل بيت اهللا حيج ماشي:من قال: وفيها
  .ملشقة محله

قــوى  إن ركــب لعجــز كفــاه اهلــدي األول, ولــو كــان املــيش ممــا ي:روى حممــد: الــصقيل
 إن كـــان ال مـــشقة يف : وال يشء عليـــه يف مالـــه, ونقلـــه البـــاجي بلفـــظ,اًعـــىل محلـــه حـــج راكبـــ



 

 

508

508

  .واهلدي فيه استحباب:  قالاًمحله راكب
  . اهلدي يف نذر احلفاء استحباب:وقال ابن حبيب

ُقلت   . هو قوهلا فاحتجاجه به أقوى:ُ
 وإن ظنــه , استحــسان; ألن نــذر محــل ذلــك معــصيةاًقــول مالــك حيــج ماشــي: اللخمــي
  .طاعة مل يلزمه

 من حنث يف حلفه بحمل شىء عـىل عنقـه إىل بيـت اهللا; فركـب :وسمع ابن القاسم
  .لعجزه إنام عليه هدي واحد

ْبـــن رشـــدا هـــذا خـــالف قوهلـــا هيـــدي ملـــشقة احلمـــل إال أن يفـــرق برعـــي القـــول بعـــدم : ُ
ـــه اخـــتالف قـــول تحباب  وأن اهلـــدي يف ذلـــك اســــ,وجـــوب املـــيش يف اليمـــني, واألظهـــر أ

  .كهدي نذر احلفاء
 وحيفــر ,اًمــن حلــف باملــيش إىل بيــت اهللا يمــيش ذراعــ: ابــن القاســم َســحنونوســمع 

  . وال هدي عليه, يميشاًذراع
ْبــن رشــدا  ,كــسامع ابــن القاســم مــن حلــف أن حيمــل الــيشء عــىل عنقــه إىل بيــت اهللا: ُ

ئهـا  ففـي لزومـه صـال;وإيلياء ومن نذر صالة بمسجد بلده بغري مكة واملدينة ته بـه وإجزا
  .ببيته

  .يميش إليه ويصيل فيه مع: رواية ابن حبيب َّالشيخنقل 
 من نـذر صـالة بغـري مـسجد أحـد الثالثـة صـىل بموضـعه إال أن :َّاملوازيةالباجي عن 

ببيتــه,  ا لغــري مــسجد أحــد الثالثــة صــىلً مــن نــذر مــشي: وروايــة اللخمــي, فليأتــهاًيقــرب جــد
ئهـــا وبمـــسجد غـــري بلـــده غـــري أحـــد الثال ثـــة إن مل حيـــتج لراحلـــة لقربـــه يف لزومهـــا فيـــه وإجزا

  .ببيته
زيـــةنقـــل اجلـــالب عـــن املـــذهب مـــع البـــاجي عـــن   وعمـــوم ,وروايـــة ابـــن حبيـــب َّاملوا

  .ال جيوز قصده ونذره حمذور:  وإن احتاج لراحلة فقال الباجي,رواية اللخمي املتقدمة
 وإن التزمهـا بمـسجد , ومل يأته,لو نذرها بمسجد غري أحدها صىل بموضعه: وفيها

  .ايمينً واًغري مكي وال مدين وال مقديس لزمته فيه نذر أحدها
بـن  إن قـرب للبـاجي عـن ا:ثالثها ,ويف لزوم امليش إن نذره لذلك يف أحد األخريين
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ْوهب   .وعنها وعن غريمها َ
وال يدخلـه إال : ًوللخمي عن إسـامعيل سـقوط لـزوم املـيش يف املـسجد احلـرام قـائال

  . وظاهر الروايات ما تقدم, وعمم ابن بشري اخلالف يف امليش يف الثالثة,اًحمرم
 اً ال ماشــياًراكبــ  يــأتيهامغوفيهــا ملالــك يف عــيل املــيش إىل مــسجد إيليــاء أو مــسجده 

صـوب التونـيس واللخمـي واملـازري , وعيل امليش إىل بيت اهللا هو الذي يميش: والقائل
  .لزوم امليش
  .د قباء بالثالثة يف لزوم إتيانه ناذرهألحق ابن مسلمة مسج: عياض
لغــو عــيل املــيش إىل بيــت املقــدس أو املدينــة إال أن ينــوي الــصالة بمــسجدهيام : وفيهــا
  . وال هدياًفليأهتام راكب أو يسميهام
ُقلـــــــت                 واملـــــــسجد احلـــــــرام أفـــــــضل مـــــــن غ, ومـــــــسجده اً ولـــــــو كـــــــان مكيـــــــ, ظـــــــاهره:ُ
  .مسجد إيلياء

 ونقـــل عيـــاض , والعكـــس املـــشهور, عـــىل املـــسجد احلـــرامغويف أفـــضلية مـــسجده 
ْبن وهبعن ابن حبيب مع ا   .ووقف الباجي يف ذلك: قال َ

ُشـــــيوخقـــــال بعـــــض : املـــــازري  لـــــو نـــــذرها مـــــدين أو مكـــــي بمـــــسجد إيليـــــاء صـــــىل :ناُ
 ال غ يلـــــزم املكـــــي مـــــا نـــــذره بمــــــسجده :بموضـــــعه والعكـــــس الزم قيـــــاس قـــــول مالــــــك

ُشيوخبعض  قول, والعكس   .ىل إتيانه للخروج من اخلالفنا األوُ
ُقلـــت ه لـــبعض :ُ ُشـــيوخ مـــا عـــزا ظـــاهر :  وذكـــره ابـــن بـــشري وقـــال,ه هـــو نـــص اللخمـــيُ

  . وإن كان موضعه أفضل مما التزم امليش إليه,املذهب لزوم إتيانه ألحد الثالثة
 واملـشهور , لـو كـان يف أحـدها والتـزم اآلخـر لزمـه عـىل األصـح:وقول ابـن احلاجـب

  . إنام يقتيض نقل ابن بشري واللخميًاين مفضوالإال أن يكون الث
ه يقتيض قوال:وقول ابن عبد السالم  يـرد , وتعقبـه وجـوده,اً بالـسقوط مطلقـاً ثالثً أ

  .دليل عدم إرادته ذلك" ثالثها"بمنع اقتضائه ذلك بل عدوله عن صيغة 
نــــــذر عكــــــوف بمــــــسجد كنــــــذر الــــــصالة فيــــــه إال أن االعتكــــــاف ال يكــــــون يف : وفيهــــــا

  . فليأتهغ ومن نذره بمسجده ,وتالبي
ُقلـــت  بمحـــل تقـــرب كعـــسقالن اًأو صـــوم اً وإن نـــذر رباطـــ,اً ولـــو كـــان مكيـــ, ظـــاهره:ُ
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  .اً أو مدنياً ولو كان مكي,واإلسكندرية لزمه فيه
  .إن نذره من بساحل بآخر ففي لزوم خروجه نظر: التونيس
ُقلت  ;اًإن كـان مـساوي و, وإن كـان العكـس سـقط, مـن حملـه لـزماً إن كان أشـد خوفـ:ُ

  .فكالصالة فيه خالف تقدم يف القرب
ئهــا لــهاً إن نــوى نوعــاً مطلقــاًومــن نــذر هــدي  وأمــره ببدنــة إن مل , لــزم; وإال ففــي إجزا

ـــام نقـــال  يف احلـــج عـــن  َّالـــشيخجيـــدها فبقـــرة إن مل جيـــدها فبـــشاة, إن مل جيـــدها صـــام عـــرشة أ
  . ويف النذور عن الواضحة,َّاملوازية

ه يف نذورها معلـق عـىل فعـل حنـث :لخمي ال:ويف عزوها  حلجها ونذورها نظر; أل
ــت حــر بعــد مــويت,يف حجهــا مطلــق, وفيــه جعلــه  َّ نيــة وال, وقــد فــرق بيــنهام يف مــدبرها يف أ

ـــه يمـــني:قيـــل: قـــول الـــصقيل واألصـــوبَّوصـــية  اً ومطلقـــاً تـــدبرياًمعلقـــ  , املعلـــق أشـــد; أل
  .مسألة النذور غري معلقة يخَّالش ولذا نقل ,اختالف قول مها سواء;: وقيل

ُقلت   .ويف نذر بدنة بدنة إن مل جيدها,  وتبعه ابن احلارث:ُ
 واملـــشهور جتـــزئ إن مل جيـــدها , ال جتـــزئ بقـــرة وحـــسنه:قـــال اللخمـــي عـــن ابـــن نـــافع

 أو :ثالثهـا, اً وإجزاء صوم سبعني يوم,ٌفسبع من الغنم; فإن مل جيدها ففي وقفه عىل ذلك
عــن روايــة ابــن حبيــب  َّالــشيخو , وللخمــي مــع الــصقيل, هلــاٌّكــل مــد لاإطعــام ســتني مــسكينً

 , نقـــل ابـــن احلاجـــب وغـــريه مـــن املتـــأخرين الثـــاين: وقـــول ابـــن عبـــد الـــسالم,وعـــن أشـــهب
ه يف النوادر نص هلاماًوهو ال يوجد نص   . إنام هو ظاهر قويل مالك وأشهب; يرد بأ

ــه يف املــذهب"مٌإن مل جيــد بقــرة فــسبع مــن الغــن": وقولــه يف كتــاب حممــد  , يــدل عــىل أ
ْبن رشدوالسيام مع قول ا ما يف كتـاب حممـد غـري معـزو البـن القاسـم ولـيس كـذلك; ألن  ُ
  . سبع من الغنم: فقال سامل وخارجة وعبيد اهللا بن حممد, إن مل جيد بقرة:نصه يف النوادر

ـــــت تـــــرى قـــــرص عـــــزوه البـــــن : وبـــــاألول قـــــال مالـــــك, عـــــرش:وقـــــال ابـــــن املـــــسيب  فأ
  . ولفظ الصقيل نحوه,املسيب

 احلـــج جلـــواز الينابـــة فيـــه دوهنـــا, وتعقـــب اًال أعـــرف ملـــن مل جيـــد الغـــنم صـــوم: وفيهـــا
  .املقارنة َّلنيةرام قربة ورشطها ا اإلح:بأن َسحنوناللخمي قول 
ُقلت  يلـزم يف الـصدقة والعتـق املعينـني إال أن يريـد القربـة التـي هـي صـفة للمكلـف :ُ
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  .يف اجلميع َّلنيةيل اأو فعله; وفيه نظر لعموم دل
  .عىل ذلك أو عىل تعجيل اإلنشاء فقط َسحنوناختلف يف محل قول : ابن بشري
ـــا حمـــرم بعمـــرة "إن حنـــث يف : وفيهـــا  ;لزمـــه أن حيـــرم حيـــث حنـــث إن وجـــد رفقـــة" أ
  .وإال أجزأ هبا

ا أحرم: َسحنوناللخمي عن  ا حمرم فبنفس حنثه كاحلج,ال يؤخر إليها يف أ   . وأ
  .ا أحرم بحجة فأ:كقوله

  .إنشاؤه َّاملوازية وهو ظاهر , أو إنشاءً يوم يكلمه حكاماًمل يبني كونه حمرم: التونيس
ه حمرم حكام: قلت  وإن :, وهو قولهً ظاهر ما تقدم ملحمد فيام حلف بمكة بميش أ

  .كان اإلحرام قد لزمه
ا أحج بفالن: وفيها ا أمحل فالنـ:  كقول مالك;حنثه يف أ بيـت اهللا إن نـوى  إىل اًيف أ

 وأحجــه معــه وال اً وإال حــج راكبــ; وأهــدى فقــطاًتعــب نفــسه بحملــه عــىل عنقــه حــج ماشــي
  . فإن أبى فال شىء عليه,هدي

 ; أحــج بــه أوجــب عليــه مــن أمحلــه إىل بيــت اهللا ال يريــد عــىل عنقــه:قولــه: ابــن القاســم
  .ألن إحجاجه طاعة

               ولفـــــظ أمحلــــه ال يقتـــــضيه لفــــظ أحـــــج بفــــالن يقتــــيض لـــــزوم احلــــج للنــــاذر, : التونــــيس
  .إال بنية

   . احلج بفالن: ولقول ابن القاسم,بل يقتضيه: الصقيل
ــام إن ــرس كــان عليــه مــا نــذر ,أحــب صــام عــرشة أ  كقــول مالــك يف عــاجز عــن ;فــإن أ

رس أعتق   .عتق نذره ال جيزئه صوم إن أحب صام, فإن أ
ـــــام:الـــــصقيل عـــــن حممـــــد                      , شـــــهرين إن مل جيـــــد رقبـــــة: وقيـــــل, إن شـــــاء صـــــام عـــــرشة أ

  .ومل أروه
  . له من ماله من حيث يصلاً صاحلاومن نذره معينً

ال غــنم;   وجــائز بــثمن البقــر إبــل, فــإن مل يــصل اشــرتى بثمنــه مثلــه, لزمــه أداؤه:ففيهــا
  .إن مل يقرص عن البقر

فـوق سـبع إال أن له أن يشرتي بثمن ست من الغنم فأقل بدنة ال بثمن مـا : اللخمي
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  . عن سبعةاًيبلغها; ألن البدنة جعلت عوض ال
ُقلـــت فقتـــه , مفهومـــا ســـت وســـبع متناقـــضان الخـــتالف كيفـــيهام:ُ  واملعتـــرب الثـــاين ملوا
  .التعليل

ء أفضل من جنس األول ال أعرفه   .ونقل ابن بشري منع رشا
ــه يبلغــه ال يــؤخر إىل موضــع أغــىل إال أن ال: اللخمــي  جيــد يــشرتي مــن حيــث يــرى أ

 ولـــو وجـــد مثـــل األول بـــبعض الطريـــق مل يـــؤخر ,مـــن يـــسوقه فـــال بـــأس أن يـــؤخر إىل مكـــة
  .ألفضل منه بمكة

ُقلت يـشرتي بـثمن الـسلعة شـاة بمكـة والبـن القاسـم فـيام ال يـصل مـن :  فيها ملالك:ُ
ض  فيام ال يبلغ مـن اًإبل يشرتى بثمنها هدي من املدينة أو مكة أو من حيث أحب, وله أ

مــن   بثمنهــا هــدي مــن حيــث يبلــغ, وجيزئــه عنــد مالــك مــن املدينــة أو مكــة أوبقــر يــشرتى
  .حيث أحب من حيث يبلغ

  . يبيعه وهيدي ثمنه: ففيها, من ماله أو حنث بهاومن نذر ما ال هيدى معينً
  .إن مل يبعه وبعث به بعينه مل يعجبني: ابن القاسم
 ة أو مكـة مـن حيـث فيجزئـه عنـد مالـك مـن املدينـ,يـشرتي مـن حيـث يبلـغ: اللخمي

ه أصلح ويبلغ حسبام مر إن كان يبلغ ثمـن ذلـك بدنـة وهـو ببلـده أصـلح اشـرتاه , ويرى أ
  .اآلن وبعث به

  . من نذر هدي دابته, أو عبده له جعل قيمته أو ثمنه يف هدي:وسمع ابن القاسم
  .للشيخ من قوهلم كراهة حبس الصدقة وإخراج قيمتها َّاملوازيةمثله يف : الصقيل

  . ويف الصدقة عينها,ق بأن املقصود يف هدي ما ال هيدى عوضهوفر
هــــة يف صــــدقة التطــــوع ال يف احللــــف هبــــا; ألن املتــــصدق :بعــــض القــــرويني  إنــــام الكرا

 بـأن احلـالف متـصدق عـىل :الـصقيل قاصد القربة بخالف احلـالف, فقبلـه عبـد احلـق ورده
  .تقدير فاستويا

ْبن رشدا القاسـم خـالف قوهلـا, خيـرج ثمـن ذلـك  سـامع ابـن :قال بعض أهـل النظـر: ُ
  . ويف قيمته,إذ مل خيريه فيه

ــــــــن القاســــــــم هــــــــة حــــــــبس مــــــــن جعلــــــــت خلخاهلــــــــا إليهــــــــا يف الــــــــسبيل :وســــــــامع اب             كرا
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  .بإخراج قيمتها
  .يف الصدقة للرجوع: َسحنونقال 

ْبن رشدا  بل السامع مفسد هلا;ألن مـا هيـدى أو ينتفـع بـه يف الـسبيل ال اًليس اختالف: ُ
, وإن جعـل يف الـسبيل اً ومـا ال هيـدى جيـوز ذلـك فيـه اتفاقـ,اًجيوز إخـراج قيمتـه بدلـه اتفاقـ

  . وعىل إخراج القيمة,كاخللخالني كره ذلك فيه ما البد من بيعه ليرصف ثمنه يف مثله
ـــ  ال يكتفـــي بتقويمـــه: قـــال ابـــن عبـــد الـــسالم                    االعـــدول بـــل ينـــادى عليـــه, فـــإذا بلـــغ ثمنً

  . فيهخري
ُقلت   .ولو كانت قيمته أكثر , ظاهره:ُ
 وارثـه بالثلـث إخـراج ثلـث الرتكـة دون بيـع ,ومثل هذا طلب الوارث املويص: قال

ـت بعـض القـضاة مـن اًلرغبتهم فيها, أو خوف ُشـيوخ مـن الـوالة عـىل الرتكـة, فرأ نا يمكنـه ُ
  . ويشرتط عليه الزيادة عىل القيمة يف االجتهاد,من ذلك
ُقلــت  , يــرد بــنص الــسامع عــىل ختيــريه بــني القيمــة والــثمن, ال يكتفــي بتقويمهــا: قولــه:ُ
 وهـو خـالف الـسامع, وبـأن مقتـىض , وتركـه,ال يتـصور بيـنهام بـل بـني أخـذه:وعىل قوله

ــه لــو وقــف عــىل ثمــن دون قيمتــه كــان لــه أخــذه بــه, وهــو خــالف الــسامع:قولــه  ومــا , أ
غبـــة الـــوارث يف الرتكـــة فـــال; ألن ذكـــره يف الرتكـــة خلـــوف ظلـــم الـــوالة صـــواب, وأمـــا لر

خلـــوف الظلـــم ال يقـــوم ذلـــك عـــىل الــــوارث   وعـــىل التمكـــني,القـــايض كوكيـــل عـــىل بيـــع
 ولــذا نــص أن إدخــال ,باعتبــار حــال املبيــع فقــط بــل مــع اعتبــار كونــه تركــة, ألهنــا أغــىل

  . دلسةفيها غري الرتكة
  .جاريتي هدي, عليه هدي: وروى ابن حبيب يف

  . أم ولده:لعله يريد: َّالشيخ
 كثــــوب فعليــــه الوســــط يبعــــث بقيمتــــه ً لــــو نــــذره مــــبهام:ابــــن القاســــم َســــحنونوســــمع 

  .يشرتى به هدي
 ً وإن كــان مــبهام, أو جذعــة مــن املعــز أخرجــه بعينــهاًلــو نــذر معيبــ: حممــد عــن أشــهب

  .اً ثنيًأهداه سليام
  .ً سلياماً يف املعيب املعني هيدي قيمته أو بعري:عن حممد َّالشيخ
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 ,يف وقـــــت ال حتـــــل  األشـــــبه يف املعيـــــب غـــــري معـــــني ســـــقوطه كنـــــذر صـــــالة:التونـــــيس
ام الذبح   . ويوم الفطر,واختلف يف قضاء نذر صوم أ

 ,أرى املعــــني واملــــبهم ســــواء اجلاهــــل لــــيس عليــــه إال مــــا نــــذر يبيــــع املعــــني: اللخمــــي
  .وخيرج قيمة املبهم

قـرص مـا جيـب  ولـو ,والعامل ناذر معصية يستحب لـه إخـراج سـليم; ليكـون كفـارة لـه
 , يدفعــه للحجبــة جيعلونــه فــيام حتتــاج إليــه الكعبــة:رصفــه يف هــدي عــن أدنــاه; ففيهــا ملالــك

  .وأعظم أن يرشك معهم غريهم
ــه :قــال ــه رآهــا ; دفــع املفــاتيح لعــثامن بــن طلحــة مــن بنــي عبــد الــدارغ بلغنــي أ  فكأ

  .)1(غوالية منه 
  .أحب إيل أن يتصدق به: ابن القاسم

َأصــبالــصقيل عــن  ْ  وقالــه اللخمــي مــن عنــد نفــسه ,يتــصدق بــه عــىل أهــل مكــة فقــط: غَ
  . ولو أرشك به يف هدي كان وجها, كلحمه لو بلغ, وألهنم ال يفون بام يدفع هلم:قال

 ,خيـتص أهـل احلـرم بـالثمن: ابن احلاجب بعـد ذكـره قـويل ابـن القاسـم ومالـك وقيـل
  .يشارك به يف هدي: وقيل

قــولني ألحــد مــن أهــل املــذهب إال قــول اللخمــي ال أذكــر هــذين ال: ابــن عبــد الــسالم
  .املتقدم

ُقلـــت ـــه مل جيـــزم بـــه, حكامهـــا ابـــن بـــشري:ُ  وهـــدي , ويف عـــزوه الثـــاين للخمـــي نظـــر; أل
  .ملك الغري أو نذره فيها لغو

 والــشاذ يف لــزوم العتــق , ففــي لزومــه إن ملكــه املــشهور,إن أراد إن ملكــه: ابــن بــشري
  .يف اليمني به هدي ونذر هدي احلر فيها, ح قبلهاممعلقني عىل امللك والنكاوالطالق 

ه جرت فيه سنة قياسا عىل قصة إبراهيم : الصقيل   .÷ًأل
  .كفارة يمني :وقال مالك مرة: اللخمي
 وإال فعىل اخلالف , وإن قصد نذر املعصية سقط,إن قصد اهلدي فظاهر: ابن بشري

                                     
  .38/389: أخرجه ابن عساكر يف تارخيه )1(
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  .يف عامرة الذمة باألكثر أو األقل
 أو اً أو هدياً أهديك لبيت اهللا نذر:بيب يف قوله البنه أو أجنبيروى ابن ح: َّالشيخ

 وهديـه بدنـة إن مل جيـدها فبقـرة إن مل جيـدها فـشاة إن , هـدي وإحجاجـه إن أبـى سـقطايمينً
ام, وقال مالك مل جيدها :  وقـال ابـن حبيـب, أحـب إيل يف ابنـه هـدي بـدنتني:صام عرشة أ

أو   عنـد املقـام أو البيـت أو املنحـر:هلـدي أو قـال فـإن نـوى ا,لو حلف بنحر ابنه أو أجنبـي
 وإال فرجــع مالــك عــن كفــارة يمــني لــسقوطها, وبــاألول ,منــى أو مكــة فهــدي كــام ذكرنــاه

َأصبغقال  ْ حر نفيس:َ   . وكذا يف أ
 وإال فـال , إن نـوى اهلـدي لـزم: ثـم قـاللك يف حنثه بنحـر ولـده كفـارة يمـني ملاوفيها

  .كفارة وال غريها
 عنـد مقـام إبـراهيم فهـدي :أحب إيل من الذي سمعت منـه إن قـال  هذا:ابن القاسم

  .وإال فكفارة
ُقلـت  وهـذا أحــرى; , مل أسـمعه وكـل مكـة منحـر: بـني الـصفا واملـروة قـال: فـإن قـال:ُ

ه منحر واملقام غري منحر   . ويلزم يف أبويه ما يف ولده,أل
ت بدنة: ال يشء يف قوله البنه:وسمع أبو زيد ابن القاسم   . إال أن يريد اهلدي أ

ْبــن رشــدا حــره هــو أحــد أقــوال مالــك فيهــا: هــذا كقولــه: ُ ــا أ  وحاصــل قــول مالــك ,أ
             ال : الكفــارة ومــرة: وإال فمــرة قــال,اًإن نــوى اهلــدي أو ســمى املنحــر, فاهلــدي اتفاقــ :فيهــا

  .يشء عليه
حر ولـــدي قتلـــه ســـقط, وإن أراد اهلـــدي أو قـــال عنـــ: اللخمـــي د املقـــام أو إن أراد بـــأ
  .هدي ومرة كفارة يمني واألول أبني:  فقال مالك,الصفا أو املروة

           إال أن يظــــــن جــــــوازه :وهــــــذا نــــــذر معــــــصية ويــــــستحب إتيانــــــه بطاعــــــة كفــــــارة لقولــــــه
  .فال يشء
ُقلت   .نظر  نذر معصية مع كونه قسيم كونه أراد قتله: يف قوله:ُ

ــه معــصية; املــذهب ســقوطه يــذر نحــر األجنبــي ظــاهر:ابــن بــشري عــن البــاجي ,ن  أل
 ولــــزوم كفــــارة يمــــني , وإال ففــــي ســــقوطه,والقريــــب إن ســــمى مــــا يــــدل عــــىل اهلــــدي لــــزم

  .قوالن
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ُقلــت  , إنــام يف املنتقــى مــا تقــدم البــن حبيــب وفيــه تــسوية األجنبــي بالقريــب يف ذلــك:ُ
ذره  وإن نــ, مــن نـذر ذبــح ابنــه يف يمـني أو عــىل وجــه القربـة فعليــه هــدي:وزاد قـال القــايض

 انظر فرق بني النذر واليمني ظاهره إجياب اهلـدي يف ; ال يقصد به القربة سقطاً جمرداًنذر
ه رأى اليمني آكد,اًاليمني مطلق ه; وكأ   .وليس بالبني ,التزام معلق بصفة  أل
 وإال فال , إنام عليه اهلدي يف انحر ولدي إن علقه بفعل: قال بعض فقهائنا:الصقيل
  . وهو يف كتاب األهبري:قال. صد القربة فعليه اهلدي إال أن يقيشء عليه

  . هو:قال.  يشء عليه إال أن ينوي وجه اهلديمها عندي سواء ال: الصقيل
  .عبده ما يف ولده  عليه يف احللف بنحر:وأبو عمر عن حممد

 أن اهلــدي : وألفــاظ األشــياخ, وظــاهر الروايــات, عنــه بخــالف هــدي عبــده:الــصقيل
مــن نــذر  َّاملوازيــة وهــو مقتــىض مــا يف , وعطــاءطا فيهــا عــن عــيل  ورصح هبــ,يف ذلــك شــاة
 ومتقــــدم روايــــة ابــــن ,÷لقــــصة إبــــراهيم   مــــع االســــتناد فيهــــااً فليــــذبح كبــــش,ذبــــح نفــــسه

  .حبيب بدنة كام مر من التدريج
  .يل هدي بمكة عيل نحر بدنة أو هللا ع: ينحر من قال:وفيها
ُقلت   . أو منى برشطه: يريد:ُ
 مــن دخــل بعمــرة يف أشــهر احلــج ومعــه هــدي تطــوع نحــره بمكــة :عــن أشــهب َّالــشيخ

  . فإن نحره بمكة قبل عرفة فعليه بدله,إال أن يكون نذره بمنى
حــر جــزور: يف وفيهــا  ولــو نــذره ملــساكني غــري ,ينحــره حيــث هــو  أو هللا عــيل جــزوراًأ
  .موضعه

  .ن الضاللوسوق البدن لغري مكة م
  .سواء  واملعينة وغريها:ابن القاسم

  .وقاله ابن حبيب: للخميا
 إن نـوى مـساكني غـري موضـعه نحـره : وروى حممـد:قال أشـهب :الصقيل واللخمي

ولو نوى هديه لذلك البلد كـان نـذر معـصية يـستحب :  وصوبه اللخمي قال,حيث نوى
  .أن يفي به بمكة

 ونقلــــه , ولــــيس هبــــدي,إن نــــذر اجلــــزور بمكــــة لزمــــه هبــــا: الــــصقيل عــــن ابــــن حبيــــب
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  . وال يشعره, ومل يكن عليه أن يقلده,حره هبا ن:اللخمي بلفظ
ُقلت   . ظاهره له ذلك فيصري هديا كفعل ذلك يف نسك:ُ

عنــــدي أن النــــذر إنــــام هــــو يف إطعــــام حلمهــــا ال إراقــــة دمهــــا; ألن اإلراقــــة ال : البــــاجي
 أو اًتكــون قربــة إال يف هــدي أو أضــحية فمــن نــذر نحــر جــزور بغــري مكــة فاشــرتاه منحــور

يــصلح بعينــه للجهــاد أو حلــف بــه  ممــا إخراجــه يف ســبيل اهللا ومــا التــزم ,تــصدق بــه أجــزأه
ــه ال يــشرتى بثمنــه إال مثلــه  كاهلــدي يف إخــراج عينــه أو ثمنــه إن تعــذر وصــوله ملحلــه إال أ

  .الختالف املنافع فيه
 فـإن قـرص عنـه فكـام ال يـصلح ,أقـرب غـريه إليـه فإن مل يبلغ مثله اشـرتى بـه: التونيس

  .وإال بعث به  ويدفع ثمنه ملن يغزو به من موضعه إن وجدفيها كعبده يبيعه
 وليـــست جـــدة منهـــا إنـــام , ســـبيل اهللا اجلهـــاد والربـــاط مـــن الـــسواحل والثغـــور:وفيهـــا

  .كان اخلوف هبا مرة
 ويف ,يعطــى منــه مــن يف موضــع اجلهــاد مــن النــساء والــصبيان: َســحنونالبــاجي عــن 

  .َسحنون إعطاء من تعطل عن العمل كاملفلوج واألعمى قوال
ُقلـــت  ولـــو رمـــى بالقـــيس , ومل حيـــتلم, ال يعطـــى منـــه مـــن راهـــق: ســـمع ابـــن القاســـم:ُ

  . يف الوصية وخففه وغريه أحب إيل, ويعطى املريض ويستأذن ربه وقاتل
س أو ذا رضر كاملفلوج واألعمىاًإال مريض  ال بأس به: القاسمابن   . أ
ْبن رشدا  ولو قاتل وال خـالف ,وال صبيال يعطى منه مقعد وال أعمى وال امرأة : ُ

ــه ال يعطــى منــه املــريض امليئــوس منــه  وال أقطــع إحــدى الــرجلني , وال املفلــوج وشــبهه,أ
  .أو اليد اليرسى

  .وسمع عيسى ابن القاسم يف مايل لوجه اهللا خيرج ثلثه
َأصـــبغ ْ ويف التـــزام صـــدقة كـــل ,  غريهـــا ويف عبـــده لوجـــه اهللا العتـــق ال يف: يف الـــصدقةَ
  . طرقاا أو يمينًًنذر ديه مبهاماملال أو ه

  .اًكله اتفاق  واألكثر ال يلزمه:ابن حارث وابن بشري
ْبن رشدا ْبن وهبيف سامع عيسى يف لزومه يف اليمني به أو ثلثه رواية ا ُ   .واملشهور َ

ُقلــت مجيــع مالــه مل يلزمــه إال   مــن نــذر صــدقة: ولــه يف ســامع ابــن القاســم يف الــصدقة:ُ
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 :ثالثهـــا ,يف لـــزوم ثلثـــه أو كفـــارة يمـــني يف احللـــف بـــه وعـــىل األوىل , ومل حيـــك غـــريه,الثلـــث
 وعـىل املقـل , وعـىل املـسدد الزكـاة, عىل املـورس الثلـث:رابعها و,كفارة يمني أو زكاة ماله

ْبــــن وهــــبوضــــاح عـــن أيب زيــــد عــــن ا  وأيب عمــــر عــــن ابــــن,الكفـــارة للمــــشهور  وعــــن أيب ,َ
ْبن رشدحكى ا, والطاهر عنه وعن غريمها عنه عن ابن حبيـب عنـه الثـاين واألخـري وعـرب  ُ

  . وعن املقل باملعدم,عن املسدد بقليل املال
 وإىل مـدة أو يف بلـد يف لغـوه ,اً لغو اتفاقـاًوحلفه بصدقة ما يفيد أو يكتسب أبد: قال

َأصــبغولزومــه قــوال  ْ  مــع َعبــد احلكــم مــع ســامع عيــسى ابــن القاســم والبــن حبيــب عــن ابــن َ
َأصبغ وحممد عن ,ابن القاسم ْ   . وهو الصواب كالعتق كذلك,َ

 ,وحلفــه بكــل مــال يملكــه ألجــل يف لــزوم ثلــث مالــه فقــط أو ثلــث مــا يملــك لألجــل
 ولــه يف ,َعبـد احلكـمال يشء عليـه لغـري ابـن :  كلـه فقـط, وخامــسها:رابعهـا و, وكلـه:ثالثهـا

ْبــن رشــدمــع ابــن القاســم ولــنقيل ا َعبــد احلكــمســامع عيــسى والبــن حبيــب عــن ابــن  : قــائال ُ
  .واألخريان عىل محله عليه فقط  واالستقبال,احلال الثالثة األول عىل محل أملكه عىل

ا ً وإىل أجـل يوجـب كلـه إليـه اتفاقـ,ونذر صدقة مجيع ما يفيده أبدا يوجـب ثلثـه: قال
َّدونــة ومل يــنص يف امل,فــيهام وال يف غريهــا عــىل التفرقــة يف هــذا بــني النــذر واليمــني, والوجــه  َ

أصـــحابه يف   ومجيـــع, وإنـــام يـــستويان عنـــد مالـــك,سائل عـــىل اليمـــني ال النـــذرمحـــل هـــذه املـــ
وقــد نــذر أن ينخلــع مــن مجيــع  , أليب لبابــةغالــصدقة بجميــع مــا يملــك مــن املــال لقولــه 

  .)1(»من ذلك الثلث جيزئك«ماله 
يف  َســــحنون وقــــول , وروايــــة حممــــد,ويف جــــواز الــــصدقة بكــــل املــــال نقــــال اللخمــــي

  . ومل يبق ما يكفيه ردت صدقته, بكل ماله من تصدق:َّالعتبية
ُقلت  وختـىل عنـه صـحيحا , مل أجـد فيهـا إال سـامع ابـن القاسـم مـن تـصدق بكـل مالـه:ُ

ــــه ال يلزمــــه يشء:ظــــاهر قولــــه, وفــــال بــــأس بــــه يف  َسحنون وإنــــام ذلــــك لــــ, ردت صــــدقته أ
  . وال يستلزمها, وهي خالف مسألة األجنبي,الصدقة به لبعض ولده

                                     
ـــــامن والنـــــذور بـــــاب,481 /2: أخرجـــــه مالـــــك )1( ـــــامن رقـــــم جـــــامع  كتـــــاب األ : , أبـــــو داود)1022 (األ

امن والنذور باب2/259   ).3319(رقم  بامله, يتصدق أن نذر من , كتاب األ
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  .ىل عدم اللزوم يف لزوم ثلثه أو ما ال جيحفه قوالن املشهور, وغريهوع: ابن بشري
 مـا ال جيحـف هلـا, :ثالثهـا , كل ما له ففي لزومـه أو ثلثـه فقـطومن تصدق بمعني هو

َأصــبغوللــصقيل عــن ابــن نــافع مــع ابــن حــارث عــن  ْ  ونقــل ,َعبــد احلكــمعــن ابــن  َّالــشيخ و,َ
 مـا ال جيحـف, :ثالثهـا ,فـي لزومـه أو ثلثـه فلو تصدق ببعضه أكثـر مـن الثلـث, ف:ابن بشري

بـــن عـــن روايـــة ا  والـــصقيل,إال درمهـــا:  ولـــو قـــال:عـــن الواضـــحة َّالـــشيخ و,هلـــا مـــع الـــصقيل
ْوهــب عــن الواضــحة ملحمــد مل  َّالــشيخ ونقــل ابــن عبــد الــسالم مــا نقلــه , ونقــل ابــن بــشري,َ
  .أجده

 ,ب مجيعـهاحلنث بـصدقة عـدد يوجـ: روى ابن حبيب عن مالك وأصحابه: الباجي
  .وما قرص عنه ماله باق يف ذمته

ْبن وهبوعىل رواية ا: الباجي   .جيزئه ثلث ماله:  وقول ابن نافع,َ
ُقلت    وعليه انظر لو مل يكن له مال هل يلزمه يشء?:ُ

وعىل املشهور لو نذر هدي كـل مالـه أو حنـث بـه ففـي النفقـة عليـه مـن بـاقي مالـه أو 
 بقــول مالــك مــن وجبــت عليــه صــدقة مالــه, ًستدالابــن القاســم مــ منــه قــوالن لــسامع عيــسى

ثلثـي فالنفقـة : قـال  لـوًنقـل الـصقيل نـاقال, ووليس بموضـعه مـساكني محلـه عليـه مـن عنـده
  .اًعليه من باقيه اتفاق

  .والصواب مها سواء: قال
ْبن رشدا   .  وإال مل يلزمه محلها,إن أراد ابن القاسم بالصدقة غري الزكاة فواضح: ُ

  . إبيل هدي; فالنفقة عليها من عنده:ولو قال: قال
 فيــه, وأرى إن قـــصد اًونــذر يشء مليــت صــالح معظــم يف نفــس النــاذر ال أعــرف نــص

 وإن قــصد الفقــراء املالزمــني لقــربه ,جمــرد كــون الثــواب للميــت تــصدق بــه بموضــع النــاذر
  .أو زاويته تعني هلم إن أمكن وصوله هلم

  .ا لغومايل يف الكعبة أو رتاجها أو حطيمه: وفيها
  .احلطيم ما بني الباب إىل املقام: قال يل بعض احلجبة

  .هو من الركن األسود إىل الباب إىل املقام: ابن حبيب
 ثـم قـال , كفـارة يمـنيا أو يمينًـاًروى ابن حبيب يف مـايل يف رتـاج الكعبـة نـذر: َّالشيخ
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  . وكذا يف احلطيم,ال يشء عليه: مالك
 ثلثــــه خلزنتهــــا يــــرصف يف مــــصاحلها, فــــإن إن نــــوى كونــــه للكعبــــة دفــــع: ابــــن حبيــــب

  . فكفارة يمنياً وإن مل ينو شيئ,استغنى عنه بام أقام السلطان تصدق به
  . إخراج ثلث ماله ال كفارة يمني:عن ابن أيب أويس مشهور قول مالك: أبو عمر
  .كسوة الكعبة أو طيبها دفع ثلثه للحجبة لذلك يف مايل يف: وفيها

 عنـه باملـه بعـد إخراجـه حلنثـه فيـه لـزم اً ولو معـرب,ماله ثومن كرر احللف بصدقة ثل
  .يف ثلث ما بقي

ْبن رشدا   . اتفاقا:ُ
ُقلــت  ولــو كــرره بعــد حنثــه قبــل إخراجــه, ففــي كونــه كــذلك أو ,كــذلك  وكــذا النــذر:ُ

ْبن رشدثلثه مرة يكفيه قوالن ال  وعن دليل سـامع حييـى ابـن القاسـم ,عن مقتىض القياس ُ
  . وبعض أصحابه,عن مالكمع حكاية ابن حبيب 

ُقلـــــت وبعـــــض أصـــــحابه يف نـــــسختني مـــــن البيـــــان, ويف عتيقتـــــني مـــــن   كـــــذا وجـــــدت:ُ
ـه  , ال بعض أصحابه,ه قاله مالك وأصحاب,النوادر وجعله األول مقتىض القياس يدل أ

  .غري منصوص
مــن حلــف بــصدقة مالــه فحنــث, : قــال ابــن القاســم َّاملوازيــةويف النــوادر مــا نــصه عــن 

  . ثم ثلث ما بقي, فليخرج ثلث األول;قة ماله فحنثثم حلف بصد
ـامن  ولـو اختلفـت وتعـددت ,ولو كرره قبل حنثه, ففي لـزوم ثلـث واحـد جلميـع األ

بعتـق  كتكررهـا حنثها حنث يف بعضها فأخرج ثلثه, ثـم حنـث يف بقيتهـا أوقاهتا أو أوقات
ْبـن رشـدقـال الثانيه ثلـث مـا بقـي إىل آخرهـا ن عبد معني, أو ألول حنثه ثلثه, أو عـن سـامع  ُ

امنــه: حييــى ابــن القاســم قــائال ــام مفرتقــة أو غــري مفرتقــة أو كــان حنثــه كــذلك كانــت أ , يف أ
ْبــن رشــدعــن ســامع أيب زيــد حمــتمال كونــه البــن القاســم أو البــن كنانــة فعلــل او  ولــو ,كونــه ُ

ام   .بأن عقد اليمني ال يوجب صدقة الثلث إنام يوجبها احلنث كان حنثه يف أ
 عنـــه خيـــرج عـــن اًزا البـــاجي الثـــاين ألحـــد قـــويل ابـــن القاســـم وقـــول أشـــهب معـــربوعـــ

نــص ســامع أيب زيــد مــن كــرر , وعــن اليمــني الثانيــة مالــه اليمــني األوىل ثلــث مالــه, ثــم ثلــث
جزئه الثلث?مايل يف سبيل اهللا عىل أشياء خم   تلفة حنث يف كلها أ
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ثم  ,ثم ثلث ماله ,لث ماله وأرى أن خيرج ث, ولست أقوله,هو رأي ابن كنانة: قال
  .ثلث ما بقي

ْبــن رشــدا ــه, ظــاهره أن ابــن القاســم حكــى عــن ابــن كنانــة إجــزاء ثلــث واحــد:ُ مل   وأ
 , وخـالف األصـول,هذا خالف معلـوم مذهبـه يف الـدواوين, ويقله بل عليه ثلث ما بقي

ــي ــه انتهــى جــواب ابــن القاســم عنــد هــو رأ ّالعتبــي وصــل , ووحيتمــل أ ِ ْ  ,كنانــةبــه قــول ابــن ُ
  .ولست أقوله فيكون الثاين البن كنانة

 ثم حلف به, فحنـث ,ابن القاسم من حلف بصدقة ماله فحنث: الصقيل عن حممد
 : وقــــال ابــــن كنانــــة,ثلــــث واحــــد جيزئــــه:  ثــــم ثلــــث مــــا بقــــي ثــــم قــــال,فليخــــرج ثلــــث األول

  .وباألول أخذ حممد وأشهب
وم حلــف; فــإن نقــص  وقــد زاد فعليــه ثلثــه يــ,مــن حلــف بــصدقة مالــه فحنــث: مالــك

 ثـم حنـث فيـه بيمـني , ثم نـام, ثم حنث فيه بيمني ثانية, ثم نام, وإن حلف,فثلثه يوم حنث
ولـو مل يـزد مل  ,ثالثة, ثـم نـام فليخـرج ثلـث مـا معـه اآلن; وهـو ثلـث األول وثلـث الزيـادات

  ثـم حنـث, وهـو, وهو سـتون, ثم حنث, وماله مائةًا; ولو حنث أوالًا واحدًخيرج إال ثلث
أربعون فليس عليه إال ثلث املائـة إال أن يبقـى بيـده أقـل مـن ثلثهـا; فـال يشء عليـه غـري مـا 

  .ابيده إال أن يذهب بإتالفه أو أكله فيلزمه دينً
ْبن رشدا   .ال يشء عليه فيام نقص ماله يوم حنثه عنه يوم حلفه بغري استنفاق: ُ

ُقلت   . ومثله للباجي عن ابن حبيب, وال تفريط: يريد:ُ
َأصـــبغيف النــوادر عـــن  و ْ  لــو حلـــف ألفعلـــن فتلــف مالـــه قبـــل حنثــه ضـــمن وبعـــده ال :َ
  . وقاله حممد,يضمن

َأصبغوإنام ضمنه ,  ومل يفرط:يريد: َّالشيخ ْ ه كان عىل حنثَ   . قبل احلنث; أل
ُقلت   .ال يضمن:  فيجب بعده, وقال فيه:ُ
  إن مل يفعـــليف ألفعلـــن أو, وأكـــل مل يـــضمن مـــا  إن حلـــف إن فعـــل أو ال فعـــل:حممـــد

 ضــمن مــا تلــف بــسببه, ولــو زاد يــوم حنثــه عنــه يــوم حلفــه بــربح; ففــي لغــوه وإخــراج ثلثــه
ْبـن رشـدقوالن ال قـول ابـن القاسـم , وعـن سـامع حييـى ابـن القاسـم مـع الواضـحة وغريهـا ُ

  .القياس فيمن حلف بعتق رقيقه ال فعل عدم دخول أوالدهم يف اليمني
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 وإخـــراج ثلثهـــا قـــوالن لـــه عـــن ابـــن دينـــار ,لغوهـــاولـــو زاد بـــوالدة ففـــي : وابـــن دينـــار
ال يدخل الولد يف اليمني, بالعتق مع ما تقدم البن القاسم وروايته بدخول الولـد : لقوله

  .فعل إن يف اليمني بالعتق مع ما تقدم
ُقلت   . عزا الباجي إخراج ثلث الولد يف الصدقة باملال لرواية ابن حبيب:ُ

ْبــــن رشــــدا ر يــــدخل الــــربح دون الولــــد أوىل لالخــــتالف يف وعكــــس قــــول ابــــن دينــــا: ُ
  .اليمني بصدقة املال

 ونقـل البـاجي ,ولو نقص باستنفاق ففي لغوه وإخراج ثلثـه سـامع حييـى ابـن القاسـم
  .عن رواية ابن حبيب

ْبن رشدا   .اًما تلف بعد حنثه دون تفريط ال يشء عليه اتفاق: ُ
َأصـــبغالواضـــحة ومـــع  كونـــه كـــذلك, ولـــزوم ثلثـــه قـــول هباهتـــا  يفوبتفـــريط ْ  عـــن ابـــن َ

  .القاسم يف املبسوطة, وعن دليل ما له فيها
ْبن رشدا   .هو مقتىض النظر والقياس كالزكاة يفرط فيها: ُ

ُقلت ه وقياسه عىل الزكاة الباجي ل:ُ   .َسحنون عزا
فقه بعد حنثه يف لغوه ولزوم ثلثه   .وما أ

ْبن رشدنقل ا  ونقلـه ,مد عن أشهبابن القاسم مع الباجي عن حم عن سامع عيسى ُ
ْبـن رشـدالقاسـم مـع ا عن حممد عن ابـن َأصـبغعـن  ُ ْ  وحممـد , عـن ابـن القاسـم يف املبـسوطةَ

  .وابن حبيب
 ,صــــدقة ثلــــث املــــال تتعلــــق بــــالرقيق واحلبــــوب والعــــني إال أن ينوهيــــا فقــــط: البــــاجي

 ويف إخــــراج ثلــــث خــــدمتهام قــــوال أشــــهب وابــــن ,وأجــــرة املــــدبر واملعتــــق إىل أجــــل كعــــني
  .مالقاس

إن : ويف إخــراج ثلــث مــا يتــأدى مــن الكتابــة أو ثلــث قيمتهــا نقــاله عــن أشــهب قــائال
إن عجــز أخــرج ثلــث فــضل قيمــة رقبتــه عــن قيمــة : عجــز أخــرج ثلثــه وابــن القاســم قــائال

كــــل مــــال أملكــــه صــــدقة أمــــر بــــإخراج ثلــــث مالــــه مــــن عــــني : مــــن قــــال يف هباهتــــا و,كتابتــــه
 وال يشء عليه يف أم ,ثلث فضل الرقبة عنها فإن رقوا أخرج ,وعرض ودين وقيمة كتابة

  .يف الزكاة  وتقدمت فيها معارضه, وال مدبرته,ولده
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 لـو امتنـع مـن جعـل مالـه يف الـسبيل مـن :الباجي عن حممد عـن ابـن القاسـم وأشـهب
 ولغــري معـــني يف جـــربه قـــوال ابـــن القاســـم وأشـــهب ,إخــراج ثلثـــه إن كـــان ملعـــني أجـــرب عليـــه

ه ال يستحق طاًحمتج   .يف الزكاة معني وبلزومه لبه بأ
ُقلت   . وهو اإلمام, وهلا طالب معني:ُ

 وعـىل مـساكني ,من تصدق بـداره عـىل معـني يف غـري يمـني قـيض عليـه هبـا :ويف هباهتا
 , ولو نذرت أو حنثت زوجة بـصدقة كـل ماهلـا,أو عىل معني يف حنث يمني مل يقض عليه

َأصـبغعـن  َّالـشيخ نقـال ;ففي صحة رد الزوج لزوم ثلثهـا ْ  مـع ابـن حبيـب عـن ابـن القاسـم َ
ُاملاجشونوابن حبيب عن رواية ابن  َسحنونوعن ابن حبيب عن روايته وسامعه  ِ.  
 ففــي ســقوط الثلــث بــرد الــزوج قــول ابــن القاســم يف ,وإن حلفــت بأزيــد مــن الثلــث

عـن ابـن حبيـب عـن ابـن القاسـم وابـن  َّالـشيخال يسقط برده يف الكل مع : َسحنونسامعه 
ُاملاجشونعن ابن حبيب    . قول ابن القاسماًمنكر ِ

ُاملاجشونابن : الباجي   . المتناع عتق البعض:كابن القاسم يف العتق ِ
وســمع ابــن القاســم يف مــوىل عليهــا حلفــت بــصدقة مــا متلــك إن تزوجــت ابــن عمهــا, 

  .عليها صدقة ثلث ماهلا فتزوجته
  . ألهنا يف والية;هذا خطأ: َسحنون

ْبن رشدا   . وبقي املال بيدها, صدقته إذا ملكت أمرهامعنى وجوب: ُ
 , ألن حجرها أشد من حجر الزوجة والعبد;َسحنونوسمع ابن القاسم مثل قول 
  .ولو رد الويل فعلها مل يلزمها يشء

َأصــبغعــن  َّالــشيخالبــاجي مــع  ْ  زوجتــه بإمــضاء حنــث  ولــو أشــهد الــزوج: واألخــوينَ
  . وبعده يلزمه,قبل حلفها مل يلزمه

ُقلت  لـزوم اًصيد خطأ أو عمد يت عىل قوهلا يف صوم عبد أذن يف إحرامه كجزاء اآل:ُ
  . ولو أرض بالزوج,إذن الزوج قبل حلفها يف حنثها غري عمد

  . ما مل يرض بهاًويف حنثها عمد
ونـــذرها مـــا يتعلـــق بجـــسدها إن مل يـــرض بـــه كـــركعتني وصـــوم يـــوم مل يمنعهـــا : البـــاجي

  .وبقي يف ذمتها ,م واحلج فله منعهاتعجيله, وإن أرض ككثري الصالة والصو
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  .هذا يف غري املؤقت: أبو عمر
  . ولزوم قضائه قوالن,ويف سقوطه بخروج وقته

ّالعتبي  ِ ْ   .عيل صدقة جيزئه ربع درهم:  من قال:َسحنونعن ُ
  .فالفلسان: قيل
  .ما زاد أحسن: قال

  . ولربه منعه فعله,ونذر ذي رق ما يلزم احلر يلزمه
ه يلزمهـا,إىل مكة فريده رهبا اًيف األمة تنذر مشياتفقوا : ابن حارث  ولـو , ثم تعتق أ
  .رد صدقة نذرهتا

  .ورواية اعتكافها َسحنونففي سقوطه قول 
اللخمــي عــن ابــن القاســم وأشــهب يف  ويف ســقوط نــذره بــرد ربــه عقــده متقــدم نقــيل

ر  ووجوب أداء النذر املعلق عىل أمر بحصوله واضح وبحصول بعـضه ظـاه,اًحج نذره
  .الروايات عدمه بخالف اليمني

ـــام, :وســـمع أبـــو زيـــد ابـــن القاســـم  مـــن نـــذر إن رزقـــه اهللا ثالثـــة دنـــانري صـــام ثالثـــة أ
إن قـــىض اهللا   ولـــو نـــذر, ثــم رزق الثالـــث; مل جيزئـــه صــومه,فــصامها بعـــد أن رزق دينـــارين

نـــصفا  أوا ًفـــصامها بعـــد قـــضاء اهللا املائـــة إال دينـــار دينـــه مائـــة دينـــار صـــام ثالثـــة أشـــهر عنـــه
ْبــن رشــد وأفتــى بــه وضــعفه ا,أرجــو أن جيزئــه ئــه ووجــه رجــاءه ُ ئــه  القيــاس عــدم إجزا إجزا

 ويقـــوم مـــن ســـامع عيـــسى ابـــن ,اعتبـــار كـــون التعليـــق عـــىل زوال نقـــل الـــدين ال عـــىل عـــدده
ه يلزمه أن يصوم بقدر ما أدى اهللا عنه فاألقوال ثالثة القاسم يف كتب   .الصدقة أ

  .الفقراء واملساكنيومرصف املال جيعل صدقة 
  .مايل لوجه اهللا أخرج ثلثه:  قالوسمع عيسى ابن القاسم من

َأصبغ ْ   .العتق اهللا  ال غريها وخمرج قوله يف عبده لوجه: يف الصدقةَ
 ,لوجــه اهللا  إن فعلــت كــذا فكــل يشء يل:وســمع أبــو زيــد ابــن القاســم مــن حنــث يف
  .وله رقيق أخرج ثلث قيمتهم صدقة ال عتقا

ْبن رشدا   . لو خصهم يف نذر أو يمني كان خمرج ذلك عتقا لسامعه عيسى:ُ
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