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  .بسم اهلل الرمحن الرحيم
  املقدّمــــة

  أما بعد حمد اهللا بجميع محامده، والصالة والسالم على محمد رسوله وآله وأصحابه،
فإن غرضي في هذا الكتاب أن أثبت فيه لنفسي على جهة التذكرة من مسائل األحكام المتفق عليها  

والمختلف فيها بأدلتها، والتنبيه على نكت الخالف فيها، ما يجري مجرى األصول والقواعد لما عسى أن 
المسائل المنطوق  يرد على المجتهد من المسائل المسكوت عنها في الشرع، وهذه المسائل في األكثر هي

بها في الشرع أو تتعلق بالمنطوق به تعلقا قريبا، وهي المسائل التي وقع االتفاق عليها، أو اشتهر الخالف 
  .فيها بين الفقهاء اإلسالميين من لدن الصحابة رضي اهللا عنهم إلى أن فشا التقليد

وكم أصناف األحكام الشرعية،  ،الشرعيةوقبل ذلك فلنذكر كم أصناف الطرق التي تتلقي منها األحكام 
  :فنقول. وكم أصناف األسباب التي أوجبت االختالف بأوجز ما يمكننا في ذلك

وأما ما . إما لفظ، وٕاما فعل، وٕاما إقرار: بالجنس ثالثة إن الطرق التي منها تلقيت األحكام عن النبي 
: وقال أهل الظاهر. القياس إن طريق الوقوف عليه هو: سكت عنه الشارع من األحكام فقال الجمهور

ودليل العقل يشهد ثبوته وذلك أن الوقائع بين . القياس في الشرع باطل، وما سكت عنه الشارع فال حكم له
أشخاص األناسي غير متناهية، والنصوص واألفعال واإلقرارات متناهية، ومحال أن يقابل ما ال يتناهى 

  .بما يتناهى
أما . ثالثة متفق عليها، ورابع مختلف فيه: األحكام من السمع أربعة وأصناف األلفاظ التي تتلقى منها

الثالثة المتفق عليها فلفظ عام يحمل على عمومه، أو خاص يحمل على خصوصه، أو لفظ عام يراد به 
الخصوص، أو لفظ خاص يراد به العموم، وفي هذا يدخل التنبيه باألعلى على األدنى، وباألدنى على 

 }حرمت عليكم امليتة والدم وحلم اخلنزير{ قوله تعاىلوي على المساوى؛ فمثال األول األعلى، وبالمسا
فإن المسلمين اتفقوا على أن لفظ الخنزير متناول لجميع أصناف الخنازير ما لم يكن مما يقال عليه االسم 

دقة تطهرهم خذ من أموالهم ص{باالشتراك، مثل خنزير الماء، ومثال العام يراد به الخاص قوله تعالى 
فإن المسلمين اتفقوا على أن ليست الزكاة واجبة في جميع أنواع المال، ومثال الخاص يراد } وتزكيهم بها

وهو من باب التنبيه باألدنى على األعلى، فإنه يفهم من هذا تحريم  }فال تقل هلما أف{ قوله تعاىلبه العام 
عى بها فعله بصيغة األمر، وٕاما أن يأتي بصيغة الضرب والشتم وما فوق ذلك، وهذه إما أن يأتي المستد

الخبر يراد به األمر، وكذلك المستدعي تركه، إما أن يأتي بصيغة النهي، وٕاما أن يأتي بصيغة الخبر يراد 
به النهي، وٕاذا أتت هذه األلفاظ بهذه الصيغ، فهل يحمل استدعاء الفعل بها على الوجوب أو على الندب 

واجب والمندوب إليه، أو يتوقف حتى يدل الدليل على أحدهما، فيه بين العلماء على ما سيقال في حد ال
خالف مذكور في كتب أصول الفقه، وكذلك الحال في صيغ النهي هل تدل على الكراهية أو التحريم، أو 
 ال تدل على واحد منهما، فيه الخالف المذكور أيضا، واألعيان التي يتعلق بها الحكم إما أن يدل عليها



                                                                                              
 

 

بلفظ يدل على معنى واحد فقط، وهو الذي يعرف في صناعة أصول الفقه بالنص، وال خالف في وجوب 
إما أن تكون داللته على : العمل به، وٕاما أن يدل عليها بلفظ يدل على أكثر من معنى واحد، وهذا قسمان

ال يوجب حكما، وٕاما تلك المعاني بالسواء، وهو الذي يعرف في أصول الفقه بالمجمل، وال خالف في أنه 
أن تكون داللته على بعض تلك المعاني أكثر من بعض، وهذا يسمى باإلضافة إلى المعاني التي داللته 
عليها أكثر ظاهرا، ويسمى باإلضافة إلى المعاني التي داللته عليها أقل محتمال، وٕاذا ورد مطلقا حمل 

ى حمله على المحتمل، فيعرض الخالف على تلك المعاني التي هو أظهر فيها حتى يقوم الدليل عل
من قبل االشتراك في لفظ العين الذي علق به : للفقهاء في أقاويل الشارع، لكن ذلك من قبل ثالثة معان

الحكم، ومن قبل االشتراك في األلف والالم المقرونة بجنس تلك العين، هل أريد بها الكل أو البعض؟ 
وأما الطريق الرابع فهو أن يفهم من إيجاب الحكم . ر والنواهيومن قبل االشتراك الذي في ألفاظ األوام

لشيء ما نفي ذلك الحكم عما عدا ذلك الشيء أو من نفى الحكم عن شيء ما إيجابه لما عدا ذلك الشيء 
في سائمة الغنم " الذي نفي عنه، وهو الذي يعرف بدليل الخطاب، وهو أصل مختلف فيه، مثل قوله 

موا منه أن ال زكاة في غير السائمة، وأما القياس الشرعي فهو إلحاق الحكم الواجب فإن قوما فه" الزكاة
لشيء ما بالشرع بالشيء، المسكوت عنه لشبهه بالشيء الذي أوجب الشرع له ذلك الحكم أو لعلة جامعة 

فظ بينهما، ولذلك كان القياس الشرعي صنفين قياس شبه، وقياس علة؛ والفرق بين القياس الشرعي والل
أن القياس يكون على الخاص الذي أريد به الخاص، فيلحق به غيره، أعني أن : الخاص يراد به العام

المسكوت عنه يلحق بالمنطوق به من جهة الشبه الذي بينهما ال من جهة داللة اللفظ ألن إلحاق 
لفظ، وهذان المسكوت عنه بالمنطوق به من جهة تنبيه اللفظ ليس بقياس، وٕانما هو من باب داللة ال

الصنفان يتقاربان جدا ألنهما إلحاق مسكوت عنه بمنطوق به، وهما يلتبسان على الفقهاء كثيرا جدا، فمثال 
القياس إلحاق شارب الخمر بالقاذف في الحد والصداق بالنصاب في القطع، وأما إلحاق الربويات 

والجنس . تأمل هذا فإن فيه غموضابالمقتات أو بالمكيل أو بالمطعوم فمن باب الخاص أريد به العام، ف
األول هو الذي ينبغي للظاهرية أن تنازع فيه، وأما الثاني فليس ينبغي لها أن تنازع فيه ألنه من باب 
السمع، والذي يرد ذلك يرد نوعا من خطاب العرب، وأما الفعل فإنه عند األكثر من الطرق التي تتلقي 

ليست تفيد حكما إذ ليس لها صيغ، والذين قالوا إنها تتلقي منها : منها األحكام الشرعية، وقال قوم األفعال
تدل على الندب، : تدل على الوجوب، وقال قوم: األحكام اختلفوا في نوع الحكم الذي تدل عليه، فقال قوم

والمختار عند المحققين أنها إن أتت بيانا لمجمل واجب دلت على الوجوب، وٕان أتت بيانا لمجمل مندوب 
لت على الندب؛ وٕان لم تأت بيانا لمجمل، فإن كانت من جنس القربة دلت على الندب وٕان كانت إليه د

من جنس المباحات دلت على اإلباحة، وأما اإلقرار فإنه يدل على الجواز فهذه أصناف الطرق التي تتلقى 
  .منها األحكام أو تستنبط

أنه إذا وقع في واحد منها ولم يكن قطعيا نقل وأما اإلجماع فهو مستند إلى أحد هذه الطرق األربعة، إال 
الحكم من غلبة الظن إلى القطع وليس اإلجماع أصال مستقال بذاته من غير استناد إلى واحد من هذه 



                                                                                              
 

 

إذ كان ال يرجع إلى أصل من   الطرق، ألنه لو كان كذلك لكان يقتضي إثبات شرع زائد بعد النبي
إما : المتداولة المتأدية من هذه الطرق اللفظية للمكلفين، فهي بالجملةوأما المعاني . األصول المشروعة

واألمر إن فهم منه الجزم وتعلق العقاب بتركه سمي واجبا، . أمر بشيء وٕاما نهي عنه، وٕاما تخيير فيه
 والنهي أيضا إن فهم منه الجزم وتعلق. وٕان فهم منه الثواب على الفعل وانتفى العقاب مع الترك سمي ندبا

العقاب بالفعل سمي محرما ومحظورا،وٕان فهم منه الحث على تركه من غير تعلق عقاب بفعله سمي 
، واجب، ومندوب، ومحظور: مكروها، فتكون أصناف األحكام الشرعية الملتقاة من هذه الطرق الخمس

  .ومكروه، ومخير فيه وهو المباح
أعني بين أن يكون : ين هذه الطرق األربعأحدها تردد األلفاظ ب: وأما أسباب االختالف بالجنس فستة

اللفظ عاما يراد به الخاص، أو خاصا يراد به العام، أو عاما يراد به العام، أو خاصا يراد به الخاص، أو 
والثاني االشتراك الذي في األلفاظ، وذلك إما في اللفظ المفرد كلفظ . يكون له دليل خطاب، أو ال يكون له

ألطهار وعلى الحيض، وكذلك لفظ األمر هل يحمل على الوجوب أو الندب، القرء الذي ينطلق على ا
إال الذين {ولفظ النهي هل يحمل على التحريم أو على الكراهية، وٕاما في اللفظ المركب مثل قوله تعالى 

فإنه يحتمل أن يعود على الفاسق فقط، ويحتمل أن يعود على الفاسق والشاهد، فتكون التوبة رافعة } تابوا
والرابع تردد اللفظ بين حمله على الحقيقة أو . والثالث اختالف اإلعراب. لفسق ومجيزة شهادة القاذفل

إما الحذف، وٕاما الزيادة، وٕاما التقديم وٕاما التأخير، وٕاما تردده : حمله على نوع من أنواع المجاز، التي هي
رة، مثل إطالق الرقبة في العتق تارة، والخامس إطالق اللفظ تارة وتقييده تا. على الحقيقة أو االستعارة

والسادس التعارض في الشيئين في جميع أصناف األلفاظ التي يتلقى منها الشرع . وتقييدها باإليمان تارة
األحكام بعضها مع بعض وكذلك التعارض الذي يأتي في األفعال أو في اإلقرارات، أو تعارض القياسات 

أعني معارضة القول للفعل أو لإلقرار أو : ذه األصناف الثالثةأو التعارض الذي يتركب من ه أنفسها،
  .للقياس، ومعارضة الفعل لإلقرار أو للقياس، ومعارضة اإلقرار للقياس

  :قال القاضي رضي اهللا عنه
وٕاذ قد ذكرنا بالجملة هذه األشياء، فلنشرع فيما قصدنا له، مستعينين باهللا، ولنبدأ من ذلك بكتاب الطهارة 

  .تهمعلى عادا
 
 

 
طهارة من الحدث، وطهارة من الخبث، : إنه اتفق المسلمون على أن الطهارة الشرعية طهارتان: فنقول

وضوء، وغسل، وبدل منهما وهو التيمم، وذلك لتضمن : واتفقوا على أن الطهارة من الحدث ثالثة أصناف
  :بالقول في الوضوء، فنقولذلك آية الوضوء الواردة في ذلك، فلنبدأ من ذلك 

 



                                                                                              
 

 

الباب األول في الدليل على : إن القول المحيط بأصول هذه العبادة ينحصر في خمسة أبواب
. الثالث في معرفة ما به تفعل وهو الماء. الثاني في معرفة أفعالها. وجوبها، وعلى من تجب ومتى تجب

  .األشياء التي تفعل من أجلهاالخامس في معرفة . الرابع في معرفة نواقضها
  .اب األولــالب

يا أيها الذين آمنوا إذا { أما الكتاب فقوله تعالى. فأما الدليل على وجوبها فالكتاب والسنة واإلجماع
فإنه اتفق المسلمون على أن امتثال هذا الخطاب . اآلية} قمتم إىل الصالة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إىل املرافق

ال يقبل اهللا "وأما السنة فقوله عليه الصالة والسالم . لزمته الصالة إذا دخل وقتها واجب على كل من
وهذان " ال يقبل اهللا صالة من أحدث حتى يتوضأ": وقوله " صالة بغير طهور وال صدقة من غلول

ولو  وأما اإلجماع، فإنه لم ينقل عن أحد من المسلمين في ذلك خالف،. الحديثان ثابتان عند أئمة النقل
وأما من تجب عليه فهو البالغ العاقل، وذلك أيضا ثابت . كان هناك خالف لنقل، إذ العادات تقتضي ذلك

الصبي حتى يحتلم، والمجنون حتى : رفع القلم عن ثالث، فذكر" أما السنة فقوله . بالسنة واإلجماع
وأما اإلجماع، فإنه لم ينقل في ذلك خالف، واختلف الفقهاء هل من شرط وجوبها اإلسالم أم ال؟ " يفيق

وأما متى تجب فإذا دخل وقت . وهي مسألة قليلة الغناء في الفقه، ألنها راجعة إلى الحكم األخروي
اإلنسان الفعل الذي الوضوء شرط فيه، وٕان لم يكن ذلك متعلقا بوقت، أما وجوبه عند الصالة، أو أراد 

اآلية، فأوجب  }يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إىل الصالة{لقوله تعاىل دخول وقت الصالة على المحدث فال خالف فيه 
ه عند إرادة األفعال الوضوء عند القيام إلى الصالة، ومن شروط الصالة دخول الوقت، وأما دليل وجوب

  .التي هو شرط فيها فسيأتي ذلك عند ذكر األشياء التي يفعل الوضوء من أجلها واختالف الناس في ذلك
  .اب الثا�يــالب

يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إىل { وأما معرفة فعل الوضوء فاألصل فيه ما ورد من صفته في قوله تعالى
وما ورد من ذلك أيضا في . }  املرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إىل الكعبنيالصالة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إىل

في اآلثار الثابتة، ويتعلق بذلك مسائل اثنتا عشرة مشهورة تجري مجرى األمهات،  صفة وضوء النبي 
وهي راجعة إلى معرفة الشروط واألركان وصفة األفعال وأعدادها وتعيينها وتحديد محال أنواع أحكام 

  .يع ذلكجم
  :المسألة األولى من الشروط

اختلف علماء األمصار هل النية شرط في صحة الوضوء أم ال بعد اتفاقهم على اشتراط النية في 
الحديث " إنما األعمال بالنيات" ولقوله } وما أمروا إال ليعبدوا اهلل خملصني له الدين{لقوله تعاىل  العبادات
وذهب . شرط، وهو مذهب الشافعي ومالك وأحمد وأبي ثور وداود فذهب فريق منهم إلى أنها. المشهور

  .رط، وهو مذهب أبي حنيفة والثوريفريق آخر إلى أنها ليست بش



                                                                                              
 

 

أعني غير معقولة المعنى، وٕانما : تردد الوضوء بين أن يكون عبادة محضة وسبب اختالفهم
يقصد بها القربة فقط كالصالة وغيرها، وبين أن يكون عبادة معقولة المعنى كغسل النجاسة، فإنهم ال 

ء يختلفون أن العبادة المحضة مفتقرة إلى النية، والعبادة المفهومة المعنى غير مفتقرة إلى النية، والوضو 
فيه شبه من العبادتين، ولذلك وقع الخالف فيه، وذلك أنه يجمع عبادة ونظافة، والفقه أن ينظر بأيهما هو 

  .أقوى شبها فيلحق به
  :المسألة الثانية من األحكام

اختلف الفقهاء في غسل اليد قبل إدخالها في إناء الوضوء، فذهب قوم إلى أنه من سنن الوضوء 
وقيل إنه مستحب للشاك في طهارة . ليد، وهو مشهور مذهب مالك والشافعيبإطالق، وٕان تيقن طهارة ا

وقيل إن غسل اليد واجب على المنتبه من النوم، وبه قال داود . يده؛ وهو أيضا مروي عن مالك
وفرق قوم بين نوم الليل ونوم النهار، فأوجبوا ذلك في نوم الليل ولم يوجبوه في نوم النهار، وبه . وأصحابه
قول إنه سنة بإطالق، وقوله إنه استحباب للشاك وقول إنه : مد، فتحصل في ذلك أربعة أقوالقال أح

  .به من نوم الليل دون نوم النهارواجب على المنتبه من نوم وقول أنه واجب على المنت
إذا "قال  في ذلك اختالفهم في مفهوم الثابت من حديث أبي هريرة أنه  والسبب في اختالفهم

وفي بعض " استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها اإلناء، فإن أحدكم ال يدري أين باتت يده
فمن لم ير بين الزيادة الواردة في هذا الحديث على ما في آية الوضوء معارضة، " فليغسلها ثالثا"رواياته 

، وجعل ذلك فرضا من فروض الوضوء، وبين آية الوضوء حمل لفظ األمر ههنا على ظاهره من الوجوب
ومن فهم من هؤالء من لفظ البيات نوم الليل أوجب ذلك من نوم الليل فقط، ومن لم يفهم منه ذلك وٕانما 
فهم منه النوم فقط أوجب ذلك على كل مستيقظ من النوم نهارا أو ليال، ومن رأى أن بين هذه الزيادة 

د منه حصر فروض الوضوء كان وجه الجمع بينهما عنده أن واآلية تعارضا إذ كان ظاهر اآلية المقصو 
يخرج لفظ األمر عن ظاهره الذي هو الوجوب إلى الندب، ومن تأكد عنده هذا الندب لمثابرته عليه 
الصالة والسالم على ذلك قال إنه من جنس السنن، ومن لم يتأكد عنده هذا الندب قال إن ذلك من جنس 

أعني من يقول إن ذلك سنة، : ل اليد عندهم بهذه الحال إذا تيقنت طهارتهاالمندوب المستحب، وهؤالء غس
من يقول إنه ندب، ومن لم يفهم من هؤالء من هذا الحديث علة توجب عنده أن يكون من باب الخاص 
أريد به العام كان ذلك عنده مندوبا للمستيقظ من النوم فقط، ومن فهم منه علة الشك وجعله من باب 

به العام كان ذلك عنده للشاك، ألنه في معنى النائم، والظاهر من هذا الحديث أنه لم يقصد  الخاص أريد
به حكم اليد في الوضوء، وٕانما قصد به حكم الماء الذي يتوضأ به، إذا كان الماء مشترطا فيه الطهارة 

يديه قبل إدخالهما في اإلناء في أكثر أحيانه، فيحتمل أن يكون من حكم اليد  وأما من نقل من غسله 
على أن يكون غسلها في االبتداء من أفعال الوضوء، ويحتمل أن يكون من حكم الماء، أعني أن ال 

  .ينجس أو يقع فيه شك إن قلنا إن الشك مؤثر
  :المسألة الثالثة من األركان



                                                                                              
 

 

قول إنهما سنتان في الوضوء، : ق في الوضوء على ثالثة أقوالاختلفوا في المضمضة واالستنشا
وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة، وقول إنهما فرض فيه، وبه قال ابن أبي ليلى وجماعة من أصحاب 

  .أبو عبيدة وجماعة من أهل الظاهرداود، وقول إن االستنشاق فرض والمضمضة سنة، وبه قال أبو ثور و 
ونها فرضا أو سنة اختالفهم في السنن الواردة في ذلك، هل هي زيادة في ك وسبب اختالفهم

تقتضي معارضة آية الوضوء أو ال تقتضي ذلك؛ فمن رأى أن هذه الزيادة إن حملت على الوجوب 
اقتضت معارضة اآلية، إذ المقصود من اآلية تأصيل هذا الحكم وتبيينه أخرجها من باب الوجوب إلى 

أنها تقتضي معارضة حملها على الظاهر من الوجوب ومن استوت عنده هذه باب الندب، ومن لم ير 
األقوال واألفعال في حملها على الوجوب لم يفرق بين المضمضة واالستنشاق، ومن كان عنده القول 
محموال على الوجوب والفعل محوال على الندب فرق بين المضمضة واالستنشاق، وذلك أن المضمضة 

إذا ": ، وهو قوله علصالة والسالم ولم تنقل من أمره وأما االستنشاق فمن أمره نقلت من فعله عليه ا
خرجه مالك في موطئه، والبخاري في " توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر، ومن استجمر فليوتر

  .صحيحه من حديث أبي هريرة
  :المسألة الرابعة من تحديد المحال

} فاغسلوا وجوهكم{لقوله تعاىل تفق العلماء على أن غسل الوجه بالجملة من فرائض الوضوء ا
في غسل البياض الذي بين العذار واألذن، وفي غسل ما انسدل من : واختلفوا منه في ثالثة مواضع

ن اللحية، وفي تخليل اللحية، فالمشهور من مذهب مالك أنه ليس البياض الذي بين العذار واألذن م
وقال أبو . الوجه، وقد قيل في المذهب بالفرق بين األمرد والملتحي فيكون في المذهب في ذلك ثالثة أقوال

وأما ما انسدل من اللحية، فذهب مالك إلى وجوب إمرار الماء عليه، ولم . هو من الوجه: حنيفة والشافعي
  .حنيفة وال الشافعي في أحد قوليهيوجبه أبو 

هو خفاء تناول اسم الوجه لهذين الموضعين، أعني هل  المسألتينفي هاتين  وسبب اختالفهم
يتناولهما أو ال يتناولهما وأما تخليل اللحية فمذهب مالك أنه ليس واجبا، وبه قال أبو حنيفة والشافعي في 

  .به ابن عبد الحكم من أصحاب مالكالوضوء، وأوج
التي ورد فيها األمر بتخليل اللحية واألكثر اختالفهم في صحة اآلثار  وسبب اختالفهم في ذلك

على أنها غير صحيحة مع أن اآلثار الصحاح التي ورد فيها صفة وضوئه عليه الصالة والسالم ليس في 
  .شيء منها التخليل

  :المسألة الخامسة من التحديد

} وأيديكم إىل املرافق{لقوله تعاىل اتفق العلماء على أن غسل اليدين والذراعين من فروض الوضوء 
واختلفوا في إدخال المرافق فيها؛ فذهب الجمهور ومالك والشافعي وأبو حنيفة إلى وجوب إدخالها، وذهب 

  .لى أنه ال يجب إدخالها في الغسلبعض أهل الظاهر وبعض متأخري أصحاب مالك والطبري إ



                                                                                              
 

 

ى، وفي اسم اليد في كالم العرب وذلك أن في ذلك االشتراك الذي في حرف إل والسبب في اختالفهم
حرف إلى مرة يدل في كالم العرب على الغاية، ومرة يكون بمعنى مع، واليد أيضا في كالم العرب تطلق 

" إلى"والعضد، فمن جعل  على ثالثة معان على الكف فقط، وعلى الكف والذراع، وعلى الكف والذراع
الغاية " إلى"، ومن فهم من األعضاء أوجب دخولها في الغسل ثة، أو فهم من اليد مجموع الثالبمعنى مع

ومن اليد ما دون المرفق ولم يكن الحد عنده داخال في المحدود لم يدخلهما في الغسل، وخرج مسلم في 
صحيحه عن أبي هريرة أنه غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد ثم اليسرى كذلك، ثم غسل رجله 

وهو حجة . يتوضأ ثم غسل اليسرى كذلك، ثم قال هكذا رأيت رسول اهللا  اليمنى حتى أشرع في الساق،
لقول من أوجب إدخالها في الغسل، ألنه إذا تردد اللفظ بين المعنيين على السواء وجب أن ال يصار إلى 

في كالم العرب أظهر في معنى الغاية منها في معنى مع، " إلى"أحد المعنيين إال بدليل، وٕان كانت 
سم اليد أظهر فيما دون العضد منه فيما فوق العضد، فقول من لم يدخلها من جهة الداللة اللفظية وكذلك ا

أرجح، وقول من أدخلها من جهة هذا األثر أبين، إال أن يحمل هذا األثر على الندب، والمسألة محتملة 
تكن من جنسه لم  إن الغاية إذا كانت من جنس ذي الغاية دخلت فيه، وٕان لم: كما ترى، وقد قال قوم

  .تدخل فيه
  :المسألة السادسة من التحديد

فذهب . اتفق العلماء على أن مسح الرأس من فروض الوضوء، واختلفوا في القدر المجزئ منه
مالك إلى أن الواجب مسحه كله، وذهب الشافعي وبعض أصحاب مالك وأبو حنيفة إلى أن مسح بعضه 

البعض بالثلث، ومنهم من حده بالثلثين، وأما أبو حنيفة فحده هو الفرض، ومن أصحاب مالك من حد هذا 
. إن مسحه بأقل من ثالثة أصابع لم يجزه: بالربع، وحد مع هذا القدر من اليد الذي يكون به المسح، فقال

  .د في الماسح وال في الممسوح حداوأما الشافعي فلم يح
قوله تعاىل في االشتراك الذي في الباء في كالم العرب، وذلك أنها مرة تكون زائدة مثل  وأصل هذا االختالف

على قراءة من قرأ تنبت بضم التاء وكسر الباء من أنبت، ومرة تدل على التبعيض مثل } تنبت بالدهن{
عضة، وهو أخذت بثوبه وبعضده، وال معنى إلنكار هذا في كالم العرب، أعني كون الباء مب: قول القائل

قول الكوفيين من النحويين، فمن رآها زائدة أوجب مسح الرأس كله؛ ومعنى الزائدة ههنا كونها مؤكدة، ومن 
أن النبي عليه الصالة "رآها مبعضة أوجب مسح بعضه، وقد احتج من رجح هذا المفهوم بحديث المغيرة 

أن الباء زائدة بقي ههنا أيضا  وٕان سلمنا. خرجه مسلم" والسالم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة
  .احتمال آخر، وهو هل الواجب األخذ بأوائل األسماء أو بأواخرها

  :المسألة السابعة من األعداد
اتفق العلماء على أن الواجب من طهارة األعضاء المغسولة هو مرة مرة إذا أسبغ، وٕان االثنين والثالث 

وألن األمر ليس " توضأ مرة مرة وتوضأ مرتين مرتين وتوضأ ثالثا ثالثا أنه "مندوب إليهما، لما صح 
  .في الغسل في آية الوضوء يقتضي إال الفعل مرة مرة، أعني األمر الوارد



                                                                                              
 

 

فذهب الشافعي إلى أنه من . هل هو فضيلة أم ليس في تكريره فضيلة واختلفوا في تكرير مسح الرأس
  .ون أن المسح ال فضيلة في تكريرهثا، وأكثر الفقهاء ير توضأ ثالثا ثالثا يمسح رأسه أيضا ثال

في ذلك اختالفهم في قبول الزيادة الواردة في الحديث الواحد إذا أتت من طريق واحد ولم  وسبب اختالفهم
يرها األكثر، وذلك أن أكثر األحاديث التي روي فيها أنه توضأ ثالثا ثالثا من حديث عثمان وغيره لم ينقل 

في بعض الروايات عن عثمان في صفة وضوئه أنه عليه الصالة والسالم . نه مسح واحدة فقطفيها إال أ
مسح برأسه ثالثا، وعضد الشافعي وجوب قبول هذه الزيادة بظاهر عموم ما روي أنه عليه الصالة والسالم 

من لفظ توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثالثا ثالثا، وذلك أن المفهوم من عموم هذا اللفظ وٕان كان 
الصحابي هو حمله على سائر أعضاء الوضوء، إال أن هذه الزيادة ليست في الصحيحين، فإن صحت 

وأكثر العلماء أوجب تجديد . يجب المصير إليها، ألن من سكت عن شيء ليس هو بحجة على من ذكره
الماء مسح رأسه إذا نفذ : وروى عن ابن الماجشون أنه قال. الماء لمسح الرأس قياسا على سائر األعضاء

  .ببلل لحيته، وهو اختيار ابن حبيب ومالك والشافعي
ويستحب في صفة المسح أن يبدأ بمقدم رأسه فيمر يديه إلى قفاه ثم يردهما إلى حيث بدأ على ما في 

وبعض العلماء يختار أن يبدأ من مؤخر الرأس، وذلك أيضا مروي من . حديث عبد اهللا بن زيد الثابت
  .الصالة والسالم من حديث الربيع بنت معوذ، إال أنه لم يثبت في الصحيحين صفة وضوئه عليه

  :المسألة الثامنة من تعيين المحال
اختلف العلماء في المسح على العمامة، فأجاز ذلك أحمد بن حنبل وأبو ثور والقاسم بن سالم 

  .منهم مالك والشافعي وأبو حنيفة وجماعة، ومنع من ذلك جماعة
أنه "في ذلك اختالفهم في وجوب العمل باألثر الوارد في ذلك من حديث المغيرة وغيره  اختالفهموسبب 
 وقياسا على الخف، ولذلك اشترط أكثرهم لبسهما على طهارة، وهذا " مسح بناصيته وعلى العمامة

ي األمر فيه الحديث إنما رده من رده، إما ألنه لم يصح عنده، وٕاما ألن ظاهر الكتاب عارضه عنده، أعن
بمسح الرأس، وٕاما ألنه لم يشتهر العمل به عند من يشترط اشتهار العمل فيما نقل من طريق اآلحاد 
وبخاصة في المدينة على المعلوم من مذهب مالك أنه يرى اشتهار العمل، وهو حديث خرجه مسلم، وقال 

العمامة ولم يذكر الناصية،  فيه أبو عمر بن عبد البر إنه حديث معلول، وفي بعض طرقه أنه مسح على
ولذلك لم يشترط بعض العلماء في المسح على العمامة المسح على الناصية، إذ ال يجتمع األصل والبدل 

  .في فعل واحد
  :المسألة التاسعة من األركان

اختلفوا في مسح األذنين هل هو سنة أو فريضة، وهل يجدد لهما الماء أم ال؟ فذهب بعض الناس 
ضة، وأنه يجدد لهما الماء وممن قال بهذا القول جماعة من أصحاب مالك ويتأولون مع هذا إلى أنه فري

انظر هذا، (وقال أبو حنيفة وأصحابه مسحهما فرض كذلك . أنه مذهب مالك لقوله فيهما إنهما من الرأس
. احدإال أنهما يمسحان مع الرأس بماء و ) فإن المقرر في مذهب أبي حنفية أن مسحهما سنة ال فرض



                                                                                              
 

 

وقال بهذا القوم جماعة أيضا من أصحاب مالك؛ ويتأولون . وقال الشافعي مسحهما سنة ويجدد لهما الماء
  .نه قال حكم مسحهما حكم المضصمضةأيضا أنه قوله لما روي عنه أ

في كون مسحهما سنة أو فرضا اختالفهم في اآلثار الواردة بذلك، أعني مسحه عليه  وأصل اختالفهم
الصالة والسالم أذنيه هل هي زيادة على ما في الكتاب من مسح الرأس فيكون حكمهما أن يحمل على 
الندب لمكان التعارض الذي يتخيل بينها وبين اآلية إن حملت على الوجوب، أم هي مبينة لمجمل الذي 

الكتاب فيكون حكمهما حكم الرأس في الوجوب، فمن أوجبهما جعلها مبينة لمجمل الكتاب، ومن لم  في
لصحيحين فهي قد يوجبهما جعلها زائدة كالمضمضة، واآلثار الواردة بذلك كثيرة، وٕان كانت لم تثبت في ا

  .اشتهر العمل بها
ن يكونا عضوا مفردا بذاته من أعضاء تجديد الماء لهما فسببه تردد األذنين بين أ وأما اختالفهم في

وقد شذ قوم فذهبوا إلى أنهما يغسالن مع الوجه، وذهب آخرون إلى . الوضوء، أو يكونا جزءا من الرأس
أنه يمسح باطنهما مع الرأس ويغسل ظاهرهما مع الوجه، وذلك لتردد هذا العضو بين أن يكون جزءا من 

. مع اشتهار اآلثار في ذلك بالمسح واشتهار العمل به الوجه أو جزءا من الرأس، وهذا ال معنى له
  .والشافعي يستحب فيهما التكرار كما يستحبه في مسح الرأس

  :المسألة العاشرة من الصفات
طهارتهما : اتفق العلماء على أن الرجلين من أعضاء الوضوء، واختلفوا في نوع طهارتهما، فقال قوم

الغسل : بل طهارتهما تجوز بالنوعين: ا المسح، وقال قومفرضهم: الغسل، وهم الجمهور، وقال قوم
  .وٕان ذلك راجع إلى اختيار المكلفوالمسح، 

أعني قراءة من قرأ، وأرجلكم بالنصب عطفا على : القراءتان المشهورتان في آية الوضوء وسبب اختالفهم
لنصب ظاهرة في الغسل، المغسول، وقراءة من قرأ وأرجلكم بالخفض عطفا على الممسوح، وذلك أن قراءة ا

وقراءة الخفض ظاهرة في المسح كظهور تلك في الغسل، فمن ذهب إلى أن فرضهما واحد من هاتين 
الطهارتين على التعيين إما الغسل وٕاما المسح ذهب إلى ترجيح ظاهر إحدى القراءتين على القراءة الثانية، 

اءة التي ترجحت عنده؛ ومن اعتقد أن داللة وصرف بالتأويل ظاهر القراءة الثانية إلى معنى ظاهر القر 
كل واحدة من القراءتين على ظاهرها على السواء، وأنه ليست إحداهما على ظاهرها أدل من الثانية على 

وللجمهور . ظاهرها أيضا جعل ذلك من الواجب المخير ككفارة اليمين وغير ذلك، وبه قال الطبري وداود
أن ذلك عطف على اللفظ ال على المعنى، إذ كان ذلك موجودا في تأويالت في قراءة الخفض، أجودها 

  :كالم العرب مثل قول الشاعر
  .بعدي سوا يف احملور والقطر* لعب الزمان هبا وغريها 

وأما الفريق الثاني، وهم الذين أوجبوا المسح، فإنهم تأولوا قراءة النصب على أنها عطف على الموضع كما 
  .ل وال الحديدافلسنا بالجبا: قال الشاعر



                                                                                              
 

 

ويل "إذ قال في قوم لم يستوفوا غسل أقدامهم في الوضوء  وقد رجح الجمهور قراءتهم هذه بالثابت عنه 
قال فهذا يدل على أن الغسل هو الفرض، ألن الواجب هو الذي يتعلق بتركه العقاب، " لألعقاب من النار

وهذا ليس فيه حجة، ألنه إنما وقع الوعيد على أنهم تركوا أعقابهم دون غسل، وال شك أن من شرع في 
ي جميع القدم كما أن من شرع في المسح ففرضه المسح عند من يخير بين الغسل ففرضه الغسل ف

فجعلنا نمسح على أرجلنا : األمرين، وقد يدل هذا على ما جاء في أثر آخر خرجه أيضا مسلم أنه قال
وهذا األثر وٕان كانت العادة قد جرت باالحتجاج به في منع المسح، فهو " ويل لألعقاب من النار"فنادى 

جوازه منه على منعه، ألن الوعيد إنما تعلق فيه بترك التعميم ال بنوع الطهارة، بل سكت عن أدل على 
نوعها، وذلك دليل على جوازها، وجواز المسح هو أيضا مروي عن بعض الصحابة والتابعين، ولكن من 

غسل، إذ طريق المعنى، فالغسل أشد مناسبة للقدمين من المسح كما أن المسح أشد مناسبة للرأس من ال
كانت القدمان ال ينقى دنسهما غالبا إال بالغسل، وينقى دنس الرأس بالمسح وذلك أيضا غالب، والمصالح 

معنى : المعقولة ال يمتنع أن تكون أسبابا للعبادات المفروضة حتى يكون الشرع الحظ فيهما معنيين
زكاة " إلى"لعبادي ما رجع وبا مصلحيا، ومعنى عباديا، وأعني بالمصلحي ما رجع إلى األمور المحسوسة،

  .النفس
  أو في الغسل عند من أجاز المسح؟ وكذلك اختلفوا في الكعبين هل يدخالن في المسح

وقد تقدم القول } وأرجلكم إلى الكعبين{االشتراك الذي في حرف إلى أعني في قوله تعالى  وأصل اختالفهم
كن االشتراك وقع هنالك من جهتين من اشتراك ل} إلى المرفقين{في اشتراك هذا الحرف في قوله تعالى 

وقد اختلفوا في الكعب ما هو، . اسم اليد، ومن اشتراك حرف إلى وهنا من قبل اشتراك حرف إلى فقط
وذلك الشتراك اسم الكعب واختالف أهل اللغة في داللته، فقيل هما العظمان اللذان عند معقد الشراك 

لساق، وال خالف فيما أحسب في دخولهما في الغسل عند من يرى وقيل هما العظمان الناتئان في طرف ا
إنه إذا كان الحد من جنس المحدود دخلت : أنهما عند معقد الشراك إذا كانا جزءا من القدم، لذلك قال قوم

قوله  أعني الشيء الذي يدل عليه حرف إلى، إذا لم يكن من جنس المحدود لم يدخل فيه مثل: الغاية فيه
  .} أمتوا الصيام إىل الليلثم {تعاىل 

  :المسألة الحادية عشرة من الشروط
هو سنة، وهو الذي حكاه المتأخرون : فقال قوم. اختلفوا في وجود ترتيب أفعال الوضوء على نسق اآلية

هو فريضة، وبه قال : وقال قوم. من أصحاب مالك عن المذهب، وبه قال أبو حنيفة والثوري وداود
بيد، وهذا كله في ترتيب المفروض مع المفروض، وأما ترتيب األفعال المفروضة الشافعي وأحمد وأبو ع

  .ك مستحب؛ وقال أبو حنيفة هو سنةمع األفعال المسنونة فهو عند مال
أحدهما االشتراك الذي في واو العطف، وذلك أنه قد يعطف بها األشياء المترتبة  :وسبب اختالفهم شيئان

بعضها على بعض، وقد يعطف بها غير المرتبة، وذلك ظاهر من استقراء كالم العرب، ولذلك انقسم 
ليس تقتضي نسقا وال ترتيبا، وٕانما تقتضي الجمع فقط، وقال : النحويون فيها قسمين، فقال نحاة البصرة



                                                                                              
 

 

بل تقتضي النسق والترتيب؛ فمن رأى أن الواو في آية الوضوء تقتضي الترتيب قال بإيجاب : كوفيونال
  . تقتضي الترتيب لم يقل بإيجابهالترتيب، ومن رأى أنها ال
في أفعاله عليه الصالة والسالم، هل هي محمولة على الوجوب أو على الندب؟ والسبب الثاني اختالفهم 
قال بوجوب الترتيب، ألنه لم يرو عنه عليه الصالة والسالم أنه توضأ قط إال  فمن حملها على الوجوب

: مرتبا، ومن حملها على الندب قال إن الترتيب سنة، ومن فرق بين المسنون والمفروض من األفعال قال
قد إن الشروط الواجبة : إن الترتيب الواجب إنما ينبغي أن يكون في األفعال الواجبة، ومن لم يفرق قال

  .تكون في األفعال التي ليست واجبة
  :المسألة الثانية عشرة من الشروط

اختلفوا في المواالة في أفعال الوضوء، فذهب مالك إلى أن المواالة فرض مع الذكر ومع القدرة ساقطة مع 
ست المواالة ليوذهب الشافعي وأبو حنيفة إلى أن . النسيان ومع الذكر عند العذر ما لم يتفاحش التفاوت

  .من واجبات الوضوء
الذي في الواو أيضا، وذلك أنه قد يعطف بها األشياء المتتابعة المتالحقة  والسبب في ذلك االشتراك

وقد احتج قوم لسقوط المواالة . بعضها على بعض، وقد يعطف بها األشياء المتراخية بعضها عن بعض
أنه كان يتوضأ في أول طهوره ويؤخر غسل رجليه إلى آخر الطهر، وقد يدخل الخالف  بما ثبت عنه 

في هذه المسألة أيضا في االختالف في حمل األفعال على الوجوب أو على الندب، وٕانما فرق مالك بين 
لقوله  العمد والنسيان، ألن الناسي األصل فيه في الشرع أنه معفو عنه إلى أن يقوم الدليل على غير ذلك،

وكذلك العذر يظهر من أمر الشرع أن له تأثيرا في " رفع عن أمتي الخطأ والنسيان"عليه الصالة والسالم 
التخفيف، وقد ذهب قوم إلى أن التسمية من فروض الوضوء واحتجوا لذلك بالحديث المرفوع، وهو قوله 

عند أهل النقل، وقد حمله بعضهم  وهذا الحديث لم يصح" ال وضوء لمن لم يسم اهللا"عليه الصالة والسالم 
على أن المراد به النية، وبعضهم حمله على الندب فيما أحسب، فهذه مشهورات المسائل التي تجري من 
هذا الباب مجرى األصول، وهي كما قلنا متعلقة إما بصفات أفعال هذه الطهارة، وٕاما بتحديد مواضعها، 

ومما يتعلق بهذا الباب مسح الخفين إذ كان من أفعال  وٕاما بتعريف شروطها وأركانها وسائر ما ذكر،
  .الوضوء

  
  

  :اب الرابعـــالب
  .يف �واقض الوضوء



                                                                                              
 

 

ال يقبل " وقوله } أو جاء أحد منكم من الغائط أو المستم النساء{قوله تعاىل  واألصل في هذا الباب
واتفقوا في هذا الباب على انتقاض الوضوء من البول والغائط والريح " اهللا صالة من أحدث حتى يتوضأ

  .والمذي والودي لصحة اآلثار في ذلك إذا كان خروجها على وجه الصحة
  .تجري منه مجرى القواعد لهذا الباب، يتعلق بهذا الباب مما اختلفوا فيه سبع مسائلو

  :وىلاملسألة األ
فاعتبر : اختلف علماء األمصار في انتقاض الوضوء مما يخرج من الجسد من النجس على ثالثة مذاهب

قوم في ذلك الخارج وحده من أي موضع خرج وعلى أي جهة خرج، وهو أبو حنيفة وأصحابه والثوري 
ا كل نجاسة تسيل من الجسد وتخرج منه يجب منه: وأحمد وجماعة ولهم من الصحابة السلف فقالوا

وقال أبو يوسف من . الوضوء كالدم والرعاف الكثير والفصد والحجامة والقيء إال البلغم عند أبي حنيفة
إنه إذا مأل الفم ففيه الوضوء، ولم يعتبر أحد من هؤالء اليسير من الدم إال مجاهد، : أصحاب أبي حنيفة

ن السبيلين فهو ناقض للوضوء كل ما خرج من هذي: واعتبر قوم آخرون المخرجين الذكر والدبر، فقالوا
من أي شيء خرج من دم أو حصا أو بلغم وعلى أي وجه خرج كان خروجه على سبيل الصحة أو على 

واعتبر . سبيل المرض، وممن قال بهذا القول الشافعي وأصحابه ومحمد بن عبد الحكم من أصحاب مالك
ن السبيلين مما هو معتاد خروجه وهو كل ما خرج م: قوم آخرون الخارج والمخرج وصفة الخروج، فقالوا

البول والغائط والمذي والودي والريح إذا كان خروجه على وجه الصحة فهو ينقض الوضوء، فلم يروا في 
والسبب في . الدم والحصاة والدود وضوءا وال في السلس، وممن قال بهذا القول مالك وجل أصحابه

لوضوء مما يخرج من السبيلين من غائط وبول وريح اختالفهم أنه لما أجمع المسلمون على انتقاض ا
أحدها أن يكون الحكم إنما : تطرق إلى ذلك ثالث احتماالت. ومذي لظاهر الكتاب ولتظاهر اآلثار بذلك

االحتمال الثاني أن يكون الحكم . علق بأعيان هذه األشياء فقط المتفق عليها على ما رآه مالك رحمه اهللا
نها أنجاس خارجة من البدن لكون الوضوء طهارة، والطهارة إنما يؤثر فيها إنما علق بهذه من جهة أ

واالحتمال الثالث أن يكون الحكم أيضا إنما علق بها من جهة أنها خارجة من هذين السبيلين، . النجس
فيكون على هذين القولين األخيرين ورود األمر بالوضوء من تلك األحداث المجمع عليها إنما هو من باب 

خاص أريد به العام ويكون عند مالك وأصحابه إنما هو من باب الخاص المحمول على خصوصه؛ ال
فالشافعي وأبو حنيفة اتفقا على أن األمر بها هو من باب الخاص أريد به العام، واختلفا أي عام هو الذي 

لى قصد به؟ فمالك يرجح مذهبه بأن األصل هو أن يحمل الخاص على خصوصه حتى يدل الدليل ع
غير ذلك، والشافعي محتج بأن المراد به المخرج ال الخارج باتفاقهم على إيجاب الوضوء من الريح الذي 
يخرج من أسفل، وعدم إيجاب الوضوء منه إذا خرج من فوق وكالهما ذات واحدة، والفرق بينهما اختالف 

ختلفان في الصفة المخرجين، فكان هذا تنبيها على أن الحكم للمخرج وهو ضعيف ألن الريحين م
والرائحة، وأبو حنيفة يحتج ألن المقصود بذلك هو الخارج النجس لكون النجاسة مؤثرة في الطهارة، وهذه 
الطهارة وٕان كانت طهارة حكمية فإن فيها شبها من الطهارة المعنوية، أعني طهارة النجس، وبحديث ثوبان 



                                                                                              
 

 

ر رضي اهللا عنهما من إيجابهما الوضوء من وبما روي عن عمر وابن عم" قاء فتوضأ أن رسول اهللا "
الرعاف وبما روي من أمره صلى اهللا عليه وسلم المستحاضة بالوضوء لكل صالة، فكان المفهوم من هذا 
كله عند أبي حنيفة الخارج النجس، وٕانما اتفق الشافعي وأبو حنيفة على إيجاب الوضوء من األحداث 

بالوضوء عند كل صالة للمستحاضة واالستحاضة  ألمره المتفق عليها وٕان خرجت على جهة المرض 
وأما مالك فرأى أن المرض له ههنا تأثير في الرخصة قياسا أيضا على ما روي أيضا من أن . مرض

المستحاضة لم تؤمر إال بالغسل فقط، وذلك أن حديث فاطمة بنت أبي حبيش هذا هو متفق على صحته، 
ألمر بالوضوء لكل صالة، ولكن صححها أبو عمر بن عبد البر، ويختلف في هذه الزيادة فيه، أعني ا

قياسا على من يغلبه الدم من جرح وال ينقطع، مثل ما روي أن عمر رضي اهللا عنه صلى وجرحه يثعب 
  .دما

  :املسألة الثا�ية
وقوم فقوم رأوا أنه حدث، فأوجبوا من قليله وكثيره الوضوء، : اختلف العلماء في النوم على ثالثة مذاهب

رأوا أنه ليس بحدث فلم يوجبوا منه الوضوء إال إذا تيقن بالحدث على مذهب من ال يعتبر الشك، وٕاذا شك 
على مذهب من يعتبر الشك حتى إن بعض السلف كان يوكل بنفسه إذا نام من يتفقد حاله، أعني هل 

ل، فأوجبوا في الكثير المستثقل يكون منه حدث أم ال؟ وقوم فرقوا بين النوم القليل الخفيف والكثير المستثق
ولما كانت بعض الهيئات يعرض فيها . الوضوء دون القليل، وعلى هذا فقهاء األمصار والجمهور

من نام : االستثقال من النوم أكثر من بعض، وكذلك خروج الحدث اختلف الفقهاء في ذلك، فقال مالك
ومن نام جالسا فال وضوء عليه إال أن . امضطجعا أو ساجدا فعليه الوضوء، طويال كان النوم أو قصير 

واختلف القول في مذهبه في الراكع، فمرة قال حكمه حكم القائم، ومرة قال حكمه حكم . يطول ذلك به
: على كل نائم كيفما نام الوضوء إال من نام جالسا، وقال أبو حنيفة وأصحابه: وأما الشافعي فقال. الساجد

وأصل اختالفهم في هذه المسألة اختالف اآلثار الواردة في ذلك،  ال وضوء إال على من نام مضطجعا،
 أن النبي "وذلك أن ههنا أحاديث يوجب ظاهرها أنه ليس في النوم وضوء أصال، كحديث ابن عباس 

إذا نعس أحدكم في " وقوله " دخل إلى ميمونة فنام عندها حتى سمعنا غطيطه ثم صلى ولم يتوضأ
أن "وما روي أيضا " الصالة فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإنه لعله يذهب أن يستغفر ربه فيسب نفسه

وكلها آثار ثابتة " كانوا ينامون في المسجد حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون وال يتوضئون أصحاب النبي 
ذلك حديث صفوان بن عسال وذلك أنه  وههنا أيضا أحاديث يوجب ظاهرها أن النوم حدث، وأبينها في

كنا في سفر مع النبي صلى اهللا عليه وسلم فأمرنا أن ال ننزع خفافنا من غائط وبول ونوم وال ننزعها "قال 
ومنها حديث أبي هريرة المتقدم، وهو . فسوى بين البول والغائط والنوم، صححه الترمذي" إال من جنابة

فإن ظاهره " تيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئهإذا اس"قوله عليه الصالة والسالم 
يف قوله تعاىل أن النوم يوجب الوضوء قليله وكثيره، وكذلك يدل ظاهر آية الوضوء عند من كان عنده المعنى 



                                                                                              
 

 

من السلف  أي إذا قمتم من النوم على ما روي عن زيد بن أسلم وغيره }يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إىل الصالة{
مذهب الترجيح، ومذهب الجمع؛ فمن ذهب : فلما تعارضت ظواهر هذه اآلثار ذهب العلماء فيها مذهبين

مذهب الترجيح إما أسقط وجوب الوضوء من النوم أصال على ظاهر األحاديث التي تسقطه وٕاما أوجبه 
ترجح عنده من األحاديث من قليله أو كثيره على ظاهر األحاديث التي توجبه أيضا، أعني على حسب ما 

الموجبة، أو من األحاديث المسقطة؛ ومن ذهب مذهب الجمع حمل األحاديث الموجبة للوضوء منه على 
الكثير والمسقطة للوضوء على القليل، وهو كما قلنا مذهب الجمهور، والجمع أولى من الترجيح ما أمكن 

ى أن استثنى من هيئات النائم الجلوس فقط وأما الشافعي فإنما حملها عل. الجمع عند أكثر األصوليين
وٕانما أوجبه أبو . ألنه قد صح ذلك عن الصحابة، أعني أنهم كانوا ينامون جلوسا وال يتوضئون ويصلون

إنما "حنيفة في النوم واالضطجاع فقط ألن ذلك ورد في حديث مرفوع، وهو أنه عليه الصالة والسالم قال 
وأما مالك فلما كان النوم عنده إنما ينقض . اية بذلك ثابتة عن عمروالرو " الوضوء على من نام مضطجعا

االستثقال أو الطول أو الهيئة، فلم : الوضوء من حيث كان غالبا سبب للحدث راعى فيه ثالثة أشياء
يشترط في الهيئة التي يكون منها خروج الحدث غالبا ال الطول وال االستثقال، واشترط ذلك في الهيئات 

  .كون خروج الحدث منها غالباالتي ال ي
  :املسألة الثالثة

اختلف العلماء في إيجاب الوضوء من لمس النساء باليد أو بغير ذلك من األعضاء الحساسة، 
فذهب قوم إلى أن من لمس امرأة بيده مفضيا إليها ليس بينه وبينها حجاب وال ستر فعليه الوضوء، وكذلك 

واء التذ أم لم يلتذ وبهذا القول قال الشافعي وأصحابه، إال أنه مرة من قبلها ألن القبلة عندهم لمس ما، س
فرق بين الالمس والملموس، فأوجب الوضوء على الالمس دون الملموس، ومرة سوى بينهما، ومرة أيضا 
. فرق بين ذوات المحارم والزوجة، فأوجب الوضوء من لمس الزوجة دون ذوات المحارم، ومرة سوى بينهما

إلى إيجاب الوضوء من اللمس إذا قارنته اللذة أو قصد اللذة في تفصيل لهم في ذلك وقع  وذهب آخرون
بحائل أو بغير حائل بأي عضو اتفق ما عدا القبلة، فإنهم لم يشترطوا لذة في ذلك، وهو مذهب مالك 
وجمهور أصحابه، ونفى قوم إيجاب الوضوء من لمس النساء وهو مذهب أبي حنيفة، ولكل سلف من 

في هذه المسألة  وسبب اختالفهم. صحابة إال اشتراط اللذة فإني ال أذكر أحدا من الصحابة اشترطهاال
اشتراك اسم اللمس في كالم العرب، فإن العرب تطلقه مرة على اللمس الذي هو باليد، ومرة تكني به عن 

أو المستم {ي قوله تعاىل الجماع، فذهب قوم إلى أن اللمس الموجب للطهارة في آية الوضوء هو الجماع ف
وذهب آخرون إلى أنه اللمس باليد، ومن هؤالء من رآه من باب العام أريد به الخاص فاشترط فيه } النساء

اللذة، ومنهم من رآه من باب العام أريد به العام فلم يشترط اللذة فيه، ومن اشترط اللذه فإنما دعاه إلى ذلك 
ان يلمس عائشة عند سجوده بيده وربما لمسته وخرج أهل ك ما عارض عموم اآلية من أن النبي 

أنه قبل بعض نسائه ثم خرج إلى " الحديث حديث حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة عن النبي 



                                                                                              
 

 

قال أبو عمر هذا الحديث وهنه الحجازيون " الصالة ولم يتوضأ، فقلت من هي إال أنت؟ فضحكت
وروى هذا الحديث أيضا من طريق : عمر بن عبد البر، قالوصححه الكوفيون، وٕالى تصحيحه مال أبو 

. معبد بن نباتة، وقال الشافعي إن ثبت حديث معبد بن نباتة في القبلة لم أر فيها وال في اللمس وضوءا
وقد احتج من أوجب الوضوء من اللمس باليد بأن اللمس ينطلق حقيقة على اللمس باليد وينطلق مجازا 

تردد اللفظ بين الحقيقة والمجاز، فاألولى أن يحمل على الحقيقة حتى يدل الدليل  على الجماع، وأنه إذا
على المجاز؛ وألولئك أن يقولوا إن المجاز إذا كثر استعماله كان أدل على المجاز منه على الحقيقة 
كالحال في اسم الغائط الذي هو أدل على الحدث الذي هو فيه مجاز منه على المطمئن من األرض 

والذي أعتقده أن اللمس وٕان كانت داللته على المعنيين بالسواء أو قريبا من السواء . ي هو فيه حقيقةالذ
أنه أظهر عندي في الجماع وٕان كان مجازا، ألن اهللا تبارك وتعالى قد كنى بالمباشرة والمس عن الجماع 

مم للجنب دون تقدير تقديم فيها وهما في معنى اللمس، وعلى هذا التأويل في اآلية يحتج بها في إجازة التي
وأما من فهم . وال تأخير على ما سيأتي بعد، وترتفع المعارضة التي بين اآلثار واآلية على التأويل اآلخر

من اآلية اللمسين معا فضعيف، فإن العرب إذا خاطبت باالسم المشترك إنما تقصد به معنى واحد من 
  .معاني التي يدل عليها، وهذا بين بنفسه في كالمهمالمعاني التي يدل عليها االسم ال جميع ال

  :املسألة الرابعة
اختلف العلماء فيه على ثالثة مذاهب، فمنهم من رأى الوضوء فيه كيفما مسه، وهو ، مس الذكر

مذهب الشافعي وأصحابه وأحمد وداود، ومنهم من لم ير فيه وضوءا أصال وهو أبو حنيفة وأصحابه، 
وقوم فرقوا بين أن يمسه بحال أو ال يمسه بتلك الحال، . من الصحابة والتابعينولكال الفريقين سلف 
ومنهم من فرق بين أن يمسه بباطن . فمنهم من فرق فيه بين أن يلتذ أو ال يلتذ: وهؤالء افترقوا فيه فرقا

بباطن الكف أو ال يمسه، فأوجبوا الوضوء مع اللذة ولم يوجبوه مع عدمها، وكذلك أوجبه قوم مع المس 
الكف ولم يوجبوه مع المس بظاهرها، وهذان االعتباران مرويان عن أصحاب مالك، وكان اعتبار باطن 

وفرق قوم في ذلك بين العمد والنسيان، فأوجبوا الوضوء منه مع العمد . الكف راجع إلى اعتبار سبب اللذة
أى قوم أن الوضوء من مسه ور . ولم يوجبوه مع النسيان، وهو مروي عن مالك، وهو قول داود وأصحابه

صحابه، والرواية وهذا الذي استقر من مذهب مالك عند أهل المغرب من أ: سنة ال واجب، قال أبو عمر
  .عنه فيه مضطربة
أحدهما الحديث الوارد من طريق بسرة أنها سمعت : في ذلك أن فيه حديثين متعارضين وسبب اختالفهم

وهو أشهر األحاديث الواردة في إيجاب الوضوء من " ليتوضأإذا مس أحدكم ذكره ف"يقول  رسول اهللا 
مس الذكر، خرجه مالك في الموطأ، وصححه يحيى بن معين وأحمد بن حنبل، وضعفه أهل الكوفة؛ وقد 
روي أيضا معناه من طريق أم حبيبة، وكان أحمد بن حنبل يصححه، وقد روي أيضا معناه من طريق أبي 

والحديث الثاني المعارض له . يصححه، ولم يخرجه البخاري وال مسلمهريرة، وكان ابن السكن أيضا 
يا رسول اهللا ما ترى في : وعنده رجل كأنه بدوي، فقال قدمنا على رسول اهللا "حديث طلق بن علي قال 



                                                                                              
 

 

خرجه أيضا أبو داود والترمذي، " وهل هو إال بضعة منك؟: مس الرجل ذكره بعد أن يتوضأ؟ فقال
إما : العلم الكوفيون وغيرهم؛ فذهب العلماء في تأويل هذه األحاديث أحد مذهبين وصححه كثير من أهل

مذهب الترجيح أو النسخ، وٕاما مذهب الجمع، فمن رجح حديث بسرة أو رآه ناسخا لحديث طلق بن علي 
قال بإيجاب الوضوء من مس الذكر، ومن رجح حديث طلق بن علي أسقط وجوب الوضوء من مسه، 

مع بين الحديثين أوجب الوضوء منه في حال ولم يوجبه في حال، أو حمل حديث بسرة ومن رام أن يج
على الندب، وحديث طلق بن علي نفى الوجوب واالحتجاجات التي يحتج بها كل واحد من الفريقين في 
ترجيح الحديث الذي رجحه كثيرة يطول ذكرها، وهي موجودة في كتبهم، ولكن نكتة اختالفهم هو ما أشرنا 

  .ليهإ
  :املسألة اخلامسة

اختلف الصدر األول في إيجاب الوضوء من أكل ما مسته النار الختالف اآلثار الواردة في ذلك عن 
، واتفق جمهور فقهاء األمصار بعد الصدر األول على سقوطه، إذ صح عندهم أنه عمل رسول اهللا 

ترك الوضوء  كان آخر األمرين من رسول اهللا : "الخلفاء األربعة، ولما ورد من حديث جابر أنه قال
ولكن ذهب قوم من أهل الحديث أحمد وٕاسحاق وطائفة غيرهم أن . خرجه أبو داود" مما مست النار

  .ء يجب فقط من أكل لحم الجزور لثبوت الحديث الوارد بذلك عنه عليه الصالة والسالمالوضو 
  :املسألة السادسة

شذ أبو حنيفة فأوجب الوضوء من الضحك في الصالة لمرسل أبي العالية، وهو أن قوما ضحكوا في 
سال ولمخالفته ورد الجمهور هذا الحديث لكونه مر . بإعادة الوضوء والصالة الصالة فأمرهم النبي 

لألصول، وهو أن يكون شيء ما ينقض الطهارة في الصالة وال ينقضها في غير الصالة وهو مرسل 
  .صحيح

  :ملسألة السابعةا
من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله "وقد شذ قوم فأوجبوا الوضوء من حمل الميت، وفيه أثر ضعيف 

الوضوء من زوال العقل بأي نوع كان من قبل إغماء وينبغي أن تعلم أن جمهور العلماء أوجبوا " فليتوضأ
أو جنون أو سكر، وهؤالء كلهم قاسوه على النوم، أعني أنهم رأوا أنه إذا كان يوجب الوضوء في الحالة 
التي هي سبب للحدث غالبا وهو االستثقال، فأحرى أن يكون ذهاب العقل سببا لذلك، فهذه هي مسائل 

  .مشهورات من المختلف فيهاها، والهذا الباب المجمع علي
 

  .}وإن كنتم جنبا فاطهروا{قوله تعاىل  واألصل في هذه الطهارة
والكالم المحيط بقواعدها ينحصر بعد المعرفة بوجوبها وعلى من تجب، ومعرفة ما به تفعل، وهو الماء 

في معرفة نواقض هذه : والثاني. في معرفة العمل في هذه الطهارة: الباب األول: المطلق في ثالثة أبواب



                                                                                              
 

 

تجب؟ فعلى كل من لزمته  فأما على من. في معرفة أحكام نواقض هذه الطهارة: والباب الثالث. الطهارة
الصالة وال خالف في ذلك، وكذلك ال خالف في وجوبها ودالئل ذلك هي دالئل الوضوء بعينها، وقد 

  .ذكرناها، وكذلك أحكام المياه، وقد تقدم القول فيها
  :اب الثا�يـــالب

  .يف معرفة �واقض هذه الطهارة
} ويسألو�ك عن احمليض قل هو أذى{وقوله } واوإن كنتم جنبا فاطهر{قوله تعاىل واألصل في هذا الباب 

أحدهما خروج المني على وجه الصحة في النوم : واتفق العلماء على وجوب هذه الطهارة من حدثين. اآلية
أو اليقظة من ذكر كان أو أنثى، إال ما روي عن النخعي من أنه كان ال يرى على المرأة غسال من 

يا "ساواة المرأة في االحتالم للرجل لحديث أم سلمة الثابت أنها قالت االحتالم، وٕانما اتفق الجمهور على م
وأما ". نعم إذا رأت الماء: رسول اهللا المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل هل عليها غسل؟ قال

ويسألو�ك عن {لقوله تعاىل الحديث الثاني الذي اتفقوا عليه فهو دم الحيض، أعني إذا انقطع، وذلك أيضا 
  .الحيض لعائشة وغيرها من النساء ولتعليمه الغسل مناآلية، } احمليض

  :مشهورتين مسألتينواختلفوا في هذا الباب مما يجري مجرى األصول في 
  :املسألة األوىل

اختلف الصحابة رضي اهللا عنهم في سبب إيجاب الطهر من الوطء، فمنهم من رأى الطهر 
تقاء الختانين أنزل أم لم ينزل، وعليه أكثر فقهاء األمصار مالك وأصحابه والشافعي وأصحابه واجبا في ال

  .ال فقطوجماعة من أهل الظاهر، وذهب قوم من أهل الظاهر إلى إيجاب الطهر مع اإلنز 
في ذلك تعارض األحاديث في ذلك، ألنه ورد في ذلك حديثان ثابتان اتفق والسبب في اختالفهم 
ومتى قلت ثابت، فإنما أعني به ما أخرجه : قال القاضي رضي اهللا عنه. أهل الصحيح على تخريجهما

إذا "أنه قال  أحدهما حديث أبي هريرة رضي اهللا عنه عن النبي : البخاري ومسلم، أو ما اجتمعا عليه
والحديث الثاني حديث عثمان أنه سئل " بها األربع وألزق الختان بالختان فقد أوجب الغسلقعد بين شع

يتوضأ كما يتوضأ للصالة سمعته من رسول : أرأيت الرجل إذا جامع أهله ولم يمن؟ قال عثمان"فقيل له 
  .اهللا 

وع إلى ما عليه أحدهما مذهب النسخ، والثاني مذهب الرج: فذهب العلماء في هذين الحديثين مذهبين
فالجمهور رأوا أن حديث أبي هريرة ناسخ . االتفاق عند التعارض الذي ال يمكن الجمع فيه وال الترجيح

إنما جعل  إن رسول اهللا : لحديث عثمان، ومن الحجة لهم على ذلك ما روي عن أبي بن كعب أنه قال
من رأى أن التعارض بين هذين وأما . ذلك رخصة في أول اإلسالم ثم أمر بالغسل، خرجه أبو داود

الحديثين هو مما ال يمكن الجمع فيه بينهما وال الترجيح فوجب الرجوع عنده إلى ما عليه االتفاق، وهو 



                                                                                              
 

 

وذلك أنه لما وقع : وقد رحج الجمهور حديث أبي هريرة من جهة القياس، قالوا. وجوب الماء من الماء
ب أن يكون هو الموجب للغسل، وحكموا أن هذا القياس اإلجماع على أن مجاورة الختانين توجب الحد وج

، مأخوذ عن الخلفاء األربعة، ورجح الجمهور ذلك أيضا من حديث عائشة ألخبارها ذلك عن رسول اهللا 
  .خرجه مسلمأ

  :الثا�ية املسألة
فذهب مالك إلى اعتبار . اختلف العلماء في الصفة المعتبرة في كون خروج المني موجبا للطهر

. وذهب الشافعي إلى أن نفس خروجه هو الموجب للطهر سواء خرج بلذة أو بغير لذة. اللذة في ذلك
أحدهما هل اسم الجنب ينطلق على الذي أجنب على الجهة الغير : وسبب اختالفهم في ذلك هو شيئان

م يوجب المعتادة أم ليس ينطلق عليه؟ فمن رأى أنه إنما ينطلق على الذي أجنب على طريق العادة ل
الطهر في خروجه من غير لذة، ومن رأى أنه ينطلق على خروج المني كيفما خرج أوجب منه الطهر وٕان 

والسبب الثاني تشبيه خروجه بغير لذة بدم االستحاضة، واختالفهم في خروج الدم على . لم يخرج مع لذة
  جهة االستحاضة هل يوجب طهرا أم ليس يوجبه؟

فرع، وهو إذا انتقل من أصل مجاريه بلذة ثم خرج في وقت آخر بغير لذة وفي المذهب في هذا الباب 
مثل أن يخرج من المجامع بعد أن يتطهر، فقيل يعيد الطهر، وقيل ال يعيده، وذلك أن هذا النوع من 

يجب الطهر، : الخروج صحبته اللذة في بعض نقلته ولم تصحبه في بعض، فمن غلب حال اللذة قال
  .ال يجب عليه الطهر: للذة قالومن غلب حال عدم ا

  البـــاب الثالث
  .يف أحكام هذين احلدثني أعين اجلنابة واحليض

  :أما أحكام احلدث الذي هو اجلنابة، ففيه ثالث مسائل
  :املسألة األوىل

فقوم منعوا ذلك بإطالق، وهو مذهب مالك : اختلف العلماء في دخول المسجد للجنب على ثالثة أقوال
، ومنهم داود منعوا ذلك إال لعابر فيه ال مقيم ومنهم الشافعي؛ وقوم أباحوا ذلك للجميع وأصحابه؛ وقوم

  .وأصحابه فيما أحسب
يا أيها الذين آمنوا ال تقربوا الصالة وأ�تم {قوله تبارك وتعاىل  وأهل الظاهر هو تردد وسبب اختالف الشافعي

أي : اآلية، بين أن يكون في اآلية مجاز حتى يكون هنالك محذوف مقدر وهو موضع الصالة} سكارى
ال تقربوا موضع الصالة، ويكون عابر السبيل استثناء من النهي عن قرب موضع الصالة، وبين أن ال 
اء يكون هنالك محذوف أصال وتكون اآلية على حقيقتها، ويكون عابر السبيل هو المسافر الذي عدم الم

وهو جنب، فمن رأى أن في اآلية محذوفا أجاز المرور للجنب في المسجد ومن لم ير ذلك لم يكن عنده 



                                                                                              
 

 

في اآلية دليل على منع الجنب اإلقامة في المسجد وأما من منع العبور في المسجد فال أعلم له دليال إال 
ير ثابت عند أهل وهو حديث غ" ال أحل المسجد لجنب وال حائض"أنه قال  ظاهر ما روي عنه 

  .الحديث، واختالفهم في الحائض في هذا المعنى هو اختالفهم في الجنب
  :املسألة الثا�ية

ذهب قوم إلى إجازته وذهب الجهمور إلى منعه، وهم الذين منعوا أن يمسه غير  ،مس الجنب المصحف
ال ميسه إال { سبب اختالفهم في منع غير المتوضئ أن يمسه أعني قوله وسبب اختالفهم هو. متوضئ
في منع الحائض  سبب اختالفهموقد ذكرنا سبب االختالف في اآلية فيما تقدم، وهو بعينه } املطهرون
  .مسه

  :املسألة الثالثة
باحته، اختلف الناس في ذلك، فذهب الجمهور إلى منع ذلك، وذهب قوم إلى إ :قراءة القرآن للجنب

كان عليه الصالة والسالم ال يمنعه من قراءة "والسبب في ذلك االحتمال المتطرق إلى حديث علي أنه قال 
إن هذا ال يوجب شيئا، ألنه ظن من الراوي، ومن أين يعلم : وذلك أن قوما قالوا" القرآن شيء إال الجنابة

الجمهور رأوا أنه لم يكن علي رضي اهللا عنه أحد أن ترك القراءة كان لموضع الجنابة إال لو أخبره بذلك؟ و 
ليقول هذا عن توهم وال ظن، وٕانما قاله عن تحقق، وقوم جعلوا الحائض في هذا االختالف بمنزلة الجنب، 
وقوم فرقوا بينهما، فأجازوا للحائض القراءة القليلة استحسانا لطول مقامها حائضا، وهو مذهب مالك، فهذه 

  .هي أحكام الجنابة
 

الباب األول في معرفة الطهارة التي : والقول المحيط بأصول هذا الكتاب يشتمل بالجملة على سبعة أبواب
في معرفة شروط جواز هذه : الثالث. معرفة من تجوز له هذه الطهارة: الثاني. هذه الطهارة بدل منها

في نواقض : السادس. الطهارةفيما تصنع به هذه : الخامس. في صفة هذه الطهارة: الرابع. الطهارة
  .في األشياء التي هذه الطهارة شرط في صحتها أو في استباحتها: السابع. الطهارة

  
  

  :الباب األول
  .يف معرفة الطهارة اليت هذه الطهارة بدل منها

اتفق العلماء على أن هذه الطهارة هي بدل من الطهارة الصغرى، واختلفوا في الكبرى، فروى عن عمر 
وابن مسعود أنهما كانا ال يريانها بدال من الكبرى، وكان علي وغيره من الصحابة يرون أن التيمم يكون 

  . بدال من الطهارة الكبرى، وبه قال عامة الفقهاء



                                                                                              
 

 

  :الباب الثا�ي
 .من جتوز له الطهارةيف معرفة 

. للمريض والمسافر إذا عدما الماء: وأما من تجوز له هذه الطهارة، فأجمع العلماء أنها تجوز الثنين
المريض يجد الماء ويخاف من استعماله، وفي الحاضر يعدم الماء، وفي الصحيح : واختلفوا في أربع

  .خاف من استعماله من شدة البردي المسافر يجد الماء فيمنعه من الوصول إليه خوف، وفي الذي
يجوز التيمم له؛ وكذلك الصحيح : فأما المريض الذي يجد الماء ويخاف من استعماله، فقال الجمهور

الذي يخاف الهالك أو المرض الشديد من برد الماء، وكذلك الذي يخاف من الخروج إلى الماء، إال أن 
ال يتيمم المريض وال غير المريض إذا وجد : طاءمعظمهم أوجب عليه اإلعادة إذا وجد الماء، وقال ع

وأما الحاضر الصحيح الذي يعدم الماء، فذهب مالك والشافعي إلى جواز التيمم له، وقال أبو . الماء
  .ال يجوز التيمم للحاضر الصحيح وٕان عدم الماء: حنيفة

  :الباب الثالث
  .يف معرفة شروط جواز هذه الطهارة

هل النية من شرط هذه الطهارة أم : إحداها: فيتعلق بها ثالث مسائل قواعدمعرفة شروط هذه الطهارة، 
هل دخول الوقت شرط في : والثالثة. هل الطلب شرط في جواز التيمم عند عدم الماء أم ال؟: والثانية. ال؟

  .جواز التيمم أم ال؟
إن : لة المعنى، وشذ زفر فقالفالجمهور على أن النية فيها شرط لكونها عبادة غير معقو  :أما املسألة األوىل

النية ليست بشرط فيها، وأنها ال تحتاج إلى نية، وقد روى ذلك أيضا عن األوزاعي والحسن بن حي وهو 
  .ضعيف

  .شترطه أبو حنيفةفإن مالكا رضي اهللا عنه اشترط الطلب وكذلك الشافعي، ولم ي :وأما املسألة الثا�ية
في هذا هو هل يسمى من لم يجد الماء دون طلب غير واجد للماء أم ليس يسمى غير  سبب اختالفهم

واجد للماء إال إذا طلب الماء فلم يجده؟ لكن الحق في هذا أن يعتقد أن المتيقن لعدم الماء إما بطلب 
الطلب متقدم وٕاما بغير ذلك هو عادم للماء، وأما الظان فليس بعادم للماء، ولذلك يضعف القول بتكرر 

  .الذي في المذهب في المكان الواحد بعينه ويقوى اشتراطه ابتداء إذا لم يكن هنالك علم قطعي بعدم الماء
وهو اشتراط دخول الوقت فمنهم من اشترطه وهو مذهب الشافعي ومالك، ومنهم من لم  :وأما املسألة الثالثة

  .مالك لظاهر وابن شعبان من أصحابيشترطه، وبه قال أبو حنيفة وأهل ا
هل ظاهر مفهوم آية الوضوء يقتضي أن ال يجوز التيمم والوضوء إال عند دخول : وسبب اختالفهم هو

اآلية، فأوجب الوضوء والتيمم عند وجوب القيام إلى } يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إىل الصالة{لقوله تعاىل  الوقت
الصالة، وذلك إذا دخل الوقت، فوجب لهذا أن يكون حكم الوضوء والتيمم في هذا حكم الصالة، أعني أنه 



                                                                                              
 

 

كما أن الصالة من شرط صحتها الوقت، كذلك من شروط صحة الوضوء والتيمم الوقت، إال أن الشرع 
قوله م على أصله أم ليس يقتضي هذا ظاهر مفهوم اآلية، وأن تقدير خصص الوضوء من ذلك، فبقي التيم

 .أي إذا أردتم القيام إلى الصالة }يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إىل الصالة{تعاىل 

  الباب الرابع
  يف صفة هذه الطهارة
  .وأما صفة هذه الطهارة فيتعلق هبا ثالث مسائل هي قواعد هذا الباب

  :املسألة األوىل
على } فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه{يف قوله  اختلف الفقهاء في حد األيدي التي أمر اهللا بمسحها في التيمم

أن الحد الواجب في ذلك هو الحد الواجب بعينه في الوضوء، وهو إلى المرافق، : القول األول: أربعة أقوال
الفرض هو مسح الكف فقط، وبه قال أن : والقول الثاني. وهو مشهور المذهب، وبه قال فقهاء األمصار

االستحباب إلى المرفقين، والفرض الكفان، وهو مروي عن : والقول الثالث. أهل الظاهر وأهل الحديث
  .أن الفرض إلى المناكب: الرابع والقول. مالك

  :املسألة الثا�ية
من قال اثنتين، اختلف العلماء في عدد الضربات على الصعيد للتيمم، فمنهم من قال واحدة، ومنهم 

ضربة للوجه وضربة لليدين، وهم الجمهور، وٕاذا قلت الجمهور فالفقهاء : والذين قالوا اثنتين منهم من قال
أعني : ضربتان لكل واحد منهما: أعني مالكا والشافعي وأبا حنيفة، ومنهم من قال: الثالثة معدودون فيهم

  .تانلليد ضربتان وللوجه ضرب
أن اآلية مجملة في ذلك واألحاديث متعارضة، وقياس التيمم على الوضوء في  والسبب في اختالفهم

جميع أحواله غير متفق عليه، والذي في حديث عمار الثابت من ذلك إنما هو ضربة واحدة للوجه والكفين 
  .معا، لكن ههنا أحاديث فيها ضربتان، فرجح الجمهور هذه األحاديث لمكان قياس التيمم على الوضوء

  :املسألة الثالثة
اختلف الشافعي مع مالك وأبي حنيفة وغيرهما في وجوب توصيل التراب إلى أعضاء التيمم، فلم ير ذلك 

  .ذلك الشافعي واجبا أبو حنيفة واجبا وال مالك، ورأى
وذلك أن من } فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه{قوله تعاىل  في" من"االشتراك الذي في حرف  وسبب اختالفهم

ترد للتبعيض، وقد ترد لتمييز الجنس، فمن ذهب إلى أنها ههنا للتبعيض أوجب نقل التراب إلى قد 
والشافعي إنما رجح حملها على . ليس النقل واجبا: ومن رأى أنها لتمييز الجنس قال. أعضاء التيمم

فخ فيها، التبعيض من جهة قياس التيمم على الوضوء، لكن يعارضه حديث عمار المتقدم ألن فيه ثم تن



                                                                                              
 

 

على الحائط، وينبغي أن تعلم أن االختالف في وجوب الترتيب في التيمم ووجوب  وتيمم رسول اهللا 
  .الفور فيه هو بعينه اختالفهم في ذلك في الوضوء

  :الباب اخلامس
  .فيما تصنع به هذه الطهارة

وذلك أنهم اتفقوا على جوازها بتراب الحرث الطيب، واختلفوا في جواز فعلها  وفيه مسألة واحدة،
بما عدا التراب من أجزاء األرض المتولدة عنها كالحجارة، فذهب الشافعي إلى أنه ال يجوز التيمم إال 
بالتراب الخالص وذهب مالك وأصحابه إلى أنه يجوز التيمم بكل ما صعد على وجه األرض من أجزائها 

وبكل ما يتولد من األرض من الحجارة : وزاد أبو حنيفة فقال. المشهور عنه الحصا والرمل والتراب في
ومنهم من شرط أن يكون التراب على وجه األرض وهم . مثل النورة والزرنيخ والجص والطين والرخام

  .يتمم بغبار الثوب واللبد: حنبل وقال أحمد بن. الجمهور
  :والسبب في اختالفهم شيئان

لصعيد في لسان العرب، فإنه مرة يطلق على التراب الخالص، ومرة يطلق اشتراك اسم اأحدهما 
على جميع أجزاء األرض الظاهرة، حتى إن مالكا وأصحابه حملهم داللة اشتقاق هذا االسم أعني الصعيد 

عيدا في أصل ألنه يسمى ص: أن يجيزوا في إحدى الروايات عنهم التيمم على الحشيش وعلى الثلج، قالوا
  .جهة صعوده على األرض، وهذا ضعيفالتسمية، أعني من 

إطالق اسم األرض في جواز التيمم بها في بعض روايات الحديث المشهور،  والسبب الثاني
فإن في بعض رواياته " جعلت لي األرض مسجدا وطهورا" وتقييدها بالتراب في بعضها، وهو قوله 

وقد " جعلت لي األرض مسجد وجعلت لي تربتها طهورا"في بعضها و " جعلت لي األرض مسجدا وطهورا"
اختلف أهل الكالم الفقهي هل يقضي بالمطلق على المقيد أو بالمقيد على المطلق؟ والمشهور عندهم أن 
يقضي بالمقيد على المطلق وفيه نظر، ومذهب أبي محمد بن حزم أن يقضي بالمطلق على المقيد، ألن 

ى، فمن كان رأيه القضاء بالمقيد على المطلق وحمل اسم الصعيد الطيب على المطلق فيه زيادة معن
التراب لم يجز التيمم إال بالتراب، ومن قضى بالمطلق على المقيد وحمل اسم الصعيد على كل ما على 

وأما إجازة التيمم بما يتولد منها فضعيف إذ كان ال . وجه األرض من أجزائها أجاز التيمم بالرمل والحصى
يتناوله اسم الصعيد فإن أعم داللة اسم الصعيد أن يدل على ما تدل عليه األرض، ال أن يدل على 
الزرنيخ والنورة، وال على الثلج والحشيش، واهللا الموفق للصواب، واالشتراك الذي في اسم الطيب أيضا من 

  .أحد دواعي الخالف
  :الباب السادس

  .يف �واقض هذه الطهارة



                                                                                              
 

 

الطهارة فإنهم اتفقوا على أنه ينقضها ما ينقض األصل الذي هو الوضوء أو وأما نواقض هذه 
إحداهما هل ينقضها إرادة صالة أخرى مفروضة غير المفروضة : الطهر، واختلفوا من ذلك في مسألتين

  .والمسألة الثانية هل ينقضها وجود الماء أم ال؟. التي تيمم لها؟
  :أما املسألة األوىل

  .رة األولى، ومذهب غيره خالف ذلكى أن إرادة الصالة الثانية تنقض طهافذهب مالك فيها إل
} يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إىل الصالة{قوله تعاىل  أحدهما هل في: وأصل هذا الخالف يدور على شيئين

أعني إذا قمتم من النوم، أو قمتم محدثين، أم ليس هنالك محذوف أصال؟ فمن راى أن ال : محذوف مقدر
ظاهر اآلية وجوب الوضوء أو التيمم عند القيام لكل صالة، لكن خصصت السنة : محذوف هنالك قال

من ذلك الوضوء فيبقي التيمم على أصله، لكن ال ينبغي أن يحتج بهذا لمالك فإن مالكا يرى أن في اآلية 
  .ا رواه عن زيد بن أسلم في موطئهمحذوفا على م

لب عند دخول وقت كل صالة وهذا هو ألزم ألصول مالك أعني أن فهو تكرار الط وأما السبب الثاني
يحتج له بهذا، وقد تقدم القول في هذه المسألة، ومن لم يتكرر عنده الطلب وقدر في اآلية محذوفا لم ير 

  .إرادة الصالة الثانية ما لم ينقض التيمم
  :وأما املسألة الثا�ية

وذهب قوم إلى أن الناقض لها هو الحدث، وأصل هذ . فإن الجمهور ذهبوا إلى أن وجود الماء ينقضها
الخالف هل وجود الماء يرفع استصحاب الطهرة التي كانت بالتراب، أو يرفع ابتداء الطهارة به؟ فمن رى 

إنه : صحاب الطهارة قالومن رأى أنه يرفع است. ال ينقضها إال الحدث: أنه يرفع ابتداء الطهارة به قال
ينقضها، فإن حد الناقض هو الرافع لالستصحاب، وقد احتج الجمهور لمذهبهم بالحديث الثابت، وهو قوله 

والحديث محتمل، فإنه يمكن أن " جعلت لي األرض مسجدا وطهورا ما لم يجد الماء"عليه الصالة والسالم 
فإذا وجد الماء انقطعت هذه الطهارة وارتفعت، : منهيمكن أن يفهم " ما لم يجد الماء": إن قوله : يقال

فإذا وجد الماء لم تصح ابتداء هذه الطهارة، واألقوى في عضد الجمهور هو حديث : ويمكن أن يفهم منه
فإن األمر محمول عند جمهور " فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك"قال  أبي سعيد الخدري، وفيه أنه 

وقد حمل الشافعي . أيضا قد يتطرق إليه االحتمال المتقدم فتأمل هذاالمتكلمين على الفور، وٕان كان 
أي ليس مفيدا للمتيمم : إن التيمم ليس رافعا للحدث: تسليمه على أن وجود الماء يرفع هذه الطهارة أن قال

ه الطهارة الرافعة للحدث، وٕانما هو مبيح للصالة فقط مع بقاء الحدث، وهذا ال معنى له، فإن اهللا قد سما
إن التيمم ال يرفع الحدث، ألنه لو رفعه لم : طهارة، وقد ذهب قوم من أصحاب مالك هذا المذهب فقالوا

والجواب أن هذه الطهارة وجود الماء في حقها هو حدث خاص بها على القول بأن . ينقضه إال الحدث
روع في الصالة وبعد الماء ينقضها، واتفق القائلون بأن وجود الماء ينقضها على أنه ينقضها قبل الش

الصالة، واختلفوا هل ينقضها طروه في الصالة؟ فذهب مالك والشافعي وداود إلى أنه ال ينقض الطهارة 



                                                                                              
 

 

في الصالة، وذهب أبو حنيفة وأحمد وغيرهما إلى أنه ينقض الطهارة في الصالة وهم أحفظ لألصل، ألنه 
في الصالة وينقضها في غير الصالة، أمر غير مناسب الشرع أن يوجد شيء واحد ال ينقض الطهارة 

وبمثل هذا شنعوا على مذهب أبي حنيفة فيما يراه من أن الضحك في الصالة ينقض الوضوء، مع أنه 
مستند في ذلك إلى األثر فتأمل هذه المسألة فإنها بينة، وال حجة في الظواهر التي يرام االحتجاح بها 

  .ثبإرادته وٕانما أبطلها طرو الماء كما لو أحد
  :الباب السابع

  يف األشياء اليت هذه الطهارة شرط يف صحتها أو يف استباحتها
واتفق الجمهور على أن األفعال التي هذه الطهارة شرط في صحتها هي األفعال التي الوضوء 
شرط في صحتها من الصالة ومس المصحف وغير ذلك، واختلفوا هل يستباح بها أكثر من صالة واحدة 

مذهب مالك أنه ال يستباح بها صالتان مفروضتان أبدا، واختلف قوله في الصالتين فقط؟ فمشهور 
المقضيتين، والمشهور عنه أنه إذا كانت إحدى الصالتين فرضا واألخرى نفال أنه إذا قدم الفرض جمع 

يمم وذهب أبو حنيفة إلى أنه يجوز الجمع بين صلوات مفروضة بت. بينهما، وٕان قدم النفل لم يجمع بينهما
هل التيمم يجب لكل صالة أم ال؟ إما من قبل ظاهر اآلية كما تقدم، وٕاما : وأصل هذا الخالف هو. واحد

  .من قبل وجوب تكرار الطلب، وٕاما من كليهما
  
  
  
  
  
  

 
  .بسم اهلل الرمحن الرحيم وصلى اهلل على سيد�ا حممد وآله وصحبه وسلم تسليما

  . إىل فرض، و�دبالصالة تنقسم أوال وباجلملة 
  :أعين أربع مجل: يف أربعة أجناس والقول احمليط بأصول هذه العبادة ينحصر باجلملة

  .في معرفة الوجوب وما يتعلق به: الجملة األولى
  .روط الصحة وشروط التمام والكمالأعني شروط الوجوب وش: في معرفة شروطها الثالث: والجملة الثانية
  .ه من أفعال وأقوال، وهي األركانما تشتمل عليفي معرفة : والجملة الثالثة



                                                                                              
 

 

والجملة الرابعة في قضائها ومعرفة إصالح ما يقع فيها من الخلل وجبره، ألنه قضاء ما إذا كان استدراكا 
  .لما فات

  .وهذه اجلملة فيها أربع مسائل هي يف معنى أُصول هذا الباب: اجلملة األوىل
. في بيان على من تجب: الثالثة.في بيان عدد الواجبات منها: نيةالثا. في بيان وجوبها: المسألة األولى

  .ما الواجب على من تركها متعمدا؟: الرابعة
  :املسألة األوىل

  .أما وجوبها فبين من الكتاب والسنة واإلجماع، وشهرة ذلك تغني عن تكلف القول فيه
  :املسألة الثا�ية

قول مالك والشافعي واألكثر، وهو أن الواجب هي الخمس أحدهما : وأما عدد الواجب منها ففيه قوالن
والثاني قول أبي حنيفة وأصحابه، وهو أن الوتر واجب مع الخمس، واختالفهم هل . صلوات فقط ال غير

  .ى له؟يسمى ما ثبت بالسنة واجبا أو فرضا ال معن
فقط بل هي نص في  أما األحاديث التي مفهومها وجوب الخمس. األحاديث المتعارضة وسبب اختالفهم

أنه لما بلغ الفرض إلى "ذلك فمشهورة وثابتة، ومن أبينها في ذلك ما ورد في حديث اإلسراء المشهور 
هي خمس وهي : فراجعته، فقال تعالى: ارجع إلى ربك فإن أمتك ال تطيق ذلك، قال: خمس قال له موسى

لنبي عليه الصالة والسالم عن اإلسالم وحديث األعرابي المشهور الذي سأل ا" خمسون ال يبدل القول لدي
وأما األحاديث " ال، إال أن تطوع: هل علي غيرها؟ قال: خمس صلوات في اليوم والليلة، قال: "فقال له

التي مفهومها وجوب الوتر، فمنها حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول اهللا صلى اهللا عليه 
خرج علينا "وحديث حارثة بن حذافة قال " الوتر فحافظوا عليهاإن اهللا قد زادكم صالة وهي "وسلم قال 
إن اهللا أمركم بصالة هي خير لكم من حمر النعم وهي الوتر وجعلها لكم فيما بين : "فقال رسول اهللا 

الوتر حق فمن لم يوتر ": قال وحديث بريدة األسلمي أن رسول اهللا " صالة العشاء إلى طلوع الفجر
فمن رأى أن الزيادة هي نسخ ولم تقو عنده هذه األحاديث قوة تبلغ بها أن تكون ناسخة لتلك " فليس منا

إنه ال "األحاديث الثابتة المشهورة رجح تلك األحاديث، وأيضا فإنه ثبت من قوله تعالى في حديث اإلسراء 
ينقص منها وٕان كان هو في النقصان أظهر، والخبر ليس  وظاهره أنه ال يزاد فيها وال" يبدل القول لدي

يدخله النسخ، ومن بلغت عنده قوة هذه األخبار التي اقتضت الزيادة على الخمس إلى رتبة توجب العمل 
هذه الزيادة، ال سيما إن كان ممن يرى أن الزيادة ال توجب نسخا، لكن ليس هذا من  إلىأوجب المصير 
  .رأي أبي حنيفة

  :الثالثة املسألة
  .وأما على من تجب فعلى المسلم البالغ وال خالف في ذلك

  :املسألة الرابعة



                                                                                              
 

 

يقتل، : وأما ما الواجب على من تركها عمدا وأمر بها فأبى أن يصليها ال جحودا لفرضها، فإن قوما قالوا
وٕاسحاق وابن يعزر ويحبس، والذين قالوا يقتل منهم من أوجب قتله كفرا، وهو مذهب أحمد : وقوما قالوا

ممن رأى حبسه  المبارك، ومنهم من أوجبه حدا وهو مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابه وأهل الظاهر
  .وتعزيره حتى يصلي

ال يحل دم "اختالف اآلثار، وذلك أنه ثبت عنه عليه الصالة والسالم أنه قال والسبب في هذا االختالف 
وروي عنه " و زنا بعد إحصان، أو قتل نفس بغير نفسكفر بعد إيمان، أ: امرئ مسلم إال بإحدى ثالث

" العهد الذي بيننا وبينهم الصالة فمن تركها فقد كفر"عليه الصالة والسالم من حديث بريدة أنه قال 
فمن فهم من الكفر ههنا " ليس بين العبد وبين الكفر إال ترك الصالة"أنه قال  وحديث جابر عن النبي 
ومن فهم ههنا " كفر بعد إيمان"الحديث كأنه تفسير لقوله عليه الصالة والسالم الكفر الحقيقي جعل هذا 

ال يزني الزاني حين يزني وهو "التغليظ والتوبيخ أي أن أفعاله أفعال كافر وأنه في صورة كافر كما قال 
  .ولم ير قتله كفرا" سرق وهو مؤمنمؤمن، وال يسرق السارق حين ي

ال مستند له إال قياس شبه ضعيف إن أمكن، وهو تشبيه الصالة بالقتل وأما من قال يقتل حدا فضعيف و 
  .في كون الصالة رأس المأمورات، والقتل رأس المنهيات

وعلى الجملة فاسم الكفر إنما ينطلق بالحقيقة على التكذيب، وتارك الصالة معلوم أنه ليس بمكذب إال أن 
إما إن أردنا أن نفهم من الحديث الكفر الحقيقي : ينيتركها معتقدا لتركها هكذا، فنحن إذن بين أحد أمر 

يجب علينا أن نتأول أنه أراد عليه الصالة والسالم من ترك الصالة معتقدا لتركها فقد كفر، وٕاما أن يحمل 
: إما على أن حكمه حكم الكافر: على اسم الكفر على غير موضوعه األول، وذلك على أحد معنيين

م الكفار وٕان لم يكن مكذبا، وٕاما على أن أفعاله أفعال كافر على جهة التغليظ أعني في القتل وسائر أحكا
ال يزني الزاني " أي أن فاعل هذا يشبه الكافر في األفعال، إذ كان الكافر ال يصلي كما قال : والردع له

ل ألنه وحمله على أن حكمه حكم الكافر في أحكامه ال يجب المصير إليه إال بدلي" حين يزني وهو مؤمن
حكم لم يثبت بعد في الشرع من طريق يجب المصير إليه، فقد يجب إذا لم يدل عندنا على الكفر الحقيقي 
الذي هو التكذيب أن يدل على المعنى المجازي ال على معنى يوجب حكما لم يثبت بعد في الشرع بل 

فتأمل هذا، فإنه بين  رعيثبت ضده، وهو أنه ال يحل دمه إذ هو خارج عن الثالث الذين نص عليهم الش
إما أن نقدر في الكالم محذوفا إن أردنا حمله على المعنى : أعني أنه يجب علينا أحد أمرين واهللا أعلم ـ

الشرعي المفهوم من اسم الكفر، وٕاما أن نحمله على المعنى المستعار، وأما حمله على أن حكمه حكم 
ألصول، مع أن الحديث نص في حق من يجب الكافر في جميع أحكامه مع أنه مؤمن فشيء مفارق ل

 .قتله كفرا أو حدا، ولذلك صار هذا القول مضاهيا لقول من يكفر بالذنوب
  سرت العورة: الفصل األول

  :اتفق الفقهاء على أن ستر العورة فرض بإطالق، واختلفوا في التالي
  :املسألة األوىل



                                                                                              
 

 

  هل ستر العورة من شروط صحة الصالة أم من سننها؟
  .شافعي إلى أنها من فروض الصالةمالك إلى أنها من سنن الصالة، وذهب أبو حنيفة والذهب 

  .تعارض اآلثار: وسبب خالفهم
  :املسألة الثا�ية

  .وكذلك اختلفوا في حدود عورة كل من الرجل والمرأة
أن عورته  فذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي إلى أن عورة الرجل ما بين السرة إلى الركبة، وذهب قوم، إلى

  .فقط السوأتان
  :املسألة الثالثةوأما 

، فأكثر العلماء على أن بدنها كله عورة ما خلى الوجه والكفين، وذهب أبو وهي حد العورة في المرأة
وسبب . حنيفة إلى أن قدمها ليست بعورة، وذهب أبو بكر بن عبد الرحمن وأحمد إلى أن المرأة كلها عورة

هل هذا المستثنى المقصود منه أعضاء } وال يبدين زينتهن إال ما ظهر منها{قوله تعاىل الخالف في ذلك احتمال 
محدودة، أم إنما المقصود به ما ال يملك ظهوره؟ فمن ذهب إلى أن المقصود من ذلك ما ال يملك ظهوره 

قل ألزواجك وبناتك  يا أيها النيب{تعاىل بدنها كله عورة حتى ظهرها، واحتج لذلك بعموم قوله : عند الحركة قال
اآلية، ومن رأى أن المقصود من ذلك ما جرت به العادة بأنه ال يستر وهو الوجه والكفان  }و�ساء املؤمنني

  .ذهب إلى أنهما ليسا بعورة واحتج لذلك بأن المرأة ليست تستر وجهها في الحج
  .الفصل الثا�ي من الباب الرابع فيما جيزئ يف اللباس يف الصالة

والنهي الوارد عن هيئات بعض المالبس } خذوا زينتكم عند كل مسجد{تعاىل اس فاألصل فيه قوله أما اللب
في الصالة، وذلك أنهم اتفقوا فيما أحسب على أن الهيئات من اللباس التي نهي عن الصالة فيها مثل 

الرجل في اشتمال الصماء، وهو أن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء، وأن يحتبي 
ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء، وسائر ما ورد من ذلك أن ذلك كله سد ذريعة أال تنكشف عورته، 
وال أعلم أن أحدا قال ال تجوز صالة على إحدى هذه الهيئات إن لم تنكشف عورته، وقد كان على أصول 

 ثوب الواحد لقول النبي أهل الظاهر يجب ذلك واتفقوا على أنه يجزئ الرجل من اللباس في الصالة ال
واختلفوا في الرجل يصلي مكشوف " أو لكلكم ثوبان؟"وقد سئل أيصلي الرجل في الثوب الواحد؟ فقال 

: الظهر والبطن، فالجمهور على جواز صالته لكون الظهر والبطن من الرجل ليسا بعورة، وشذ قوم فقالوا
 أن يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، وتمسك بوجوب ال تجوز صالته لنهيه 

واتفق الجمهور على أن اللباس المجزئ للمرأة في الصالة هو درع } خذوا زينتكم عند كل مسجد{قوله تعاىل 
 في الخمار والدرع: ماذا تصلي فيه المرأة؟ فقال: أنها سألت رسول اهللا "وخمار، لما روي عن أم سلمة 
ال يقبل اهللا صالة "أنه قال  ولما روي أيضا عن عائشة عن النبي " السابغ إذا غيبت ظهور قدميها



                                                                                              
 

 

وهو مروي عن عائشة وميمونة وأم سلمة أنهم كانوا يفتون بذلك وكل هؤالء يقولون إنها " حائض إال بخمار
والجمهور على . لوقت فقطإنها تعيد في ا: إن صلت مكشوفة أعادت في الوقت وبعده، إال مالكا فإنه قال

أن الخادم لها أن تصلي مكشوفة الرأس والقدمين، وكان الحسن البصري يوجب عليها الخمار واستحبه 
وسبب الخالف الخطاب المتوجه إلى الجنس الواحد هل يتناول األحرار والعبيد معا أم األحرار فقط . عطاء

. ال تجوز: وقال قوم. تجوز صالته فيه: ر فقال قومدون العبيد؟ واختلفوا في صالة الرجل في الثوب الحري
وسبب اختالفهم في ذلك هل الشيء المنهي عنه مطلقا اجتنابه شرط . وقوم استحبوا له اإلعادة في الوقت

قال إن الصالة ال تجوز به، ومن ذهب إلى أنه يكون : في صحة الصالة أم ال؟ فمن ذهب إلى أنه شرط
ليس شرطا في صحة الصالة كالطهارة التي هي شرط، وهذه المسألة : قال بلباسه مأثوما والصالة جائزة

  .هي من نوع الصالة في الدار المغصوبة والخالف فيها مشهور
  اجلملة الثالثة من كتاب الصالة

وهي معرفة ما تشتمل عليه من األقوال واألفعال، وهي األركان والصلوات المفروضة تختلف في 
إما من قبل االنفراد والجماعة، وٕاما من قبل الزمان، مثل مخالفة ظهر الجمعة  هذين بالزيادة والنقصان،

لظهر سائر األيام، وٕاما من قبل الحضر والسفر، وٕاما من قبل األمن والخوف، وٕاما من قبل الصحة 
والمرض، فإذا أريد أن يكون القول في هذه صناعيا وجاريا على نظام فيجب أن يقال أوال فيما تشترك فيه 
هذه كلها ثم يقال فيما يخص واحدة واحدة منها، أو يقال في واحدة واحدة منها وهو األسهل وٕان كان هذا 
النوع من التعليم يعرض منه تكرار ما، وهو الذي سلكه الفقهاء ونحن نتبعهم في ذلك، فنجعل هذه الجملة 

في : الباب الثاني. صحيحفي صالة المنفرد الحاضر اآلمن ال: الباب األول. منقسمة إلى ستة أبواب
الباب . في صالة الجمعة: الباب الثالث. أعني في أحكام اإلمام والمأموم في الصالة: صالة الجماعة

  .في صالة المريض: الباب السادس. في صالة الخوف: الباب الخامس. في صالة السفر: الرابع
  :الباب األول

  .يف صالة املنفرد احلاضر اآلمن الصحيح
  .في أفعال الصالة: والفصل الثاني. في أقوال الصالة: الفصل األول: فيه فصالن وهذا الباب

  .األول يف أقوال الصالةالفصل 
  :وفي هذا الفصل من قواعد المسائل تسع مسائل

  :املسألة األوىل
: قالواوقوم . إن التكبير كله واجب في الصالة: فقوم قالوا: اختلف العلماء في التكبير على ثالثة مذاهب

  .كبيرة اإلحرام فقط، وهم الجمهوروقوم أوجبوا ت. إنه كله ليس بواجب وهو شاذ



                                                                                              
 

 

معارضة ما نقل من قوله لما نقل من  :وسبب اختالف من أوجبه كله ومن أوجب منه تكبيرة اإلحرام فقط
لرجل الذي قال ل فعله عليه الصالة والسالم، فأما ما نقل من قوله فحديث أبي هريرة المشهور أن النبي 

فمفهوم هذا هو أن التكبيرة " إذا أردت الصالة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة ثم كبر ثم اقرأ"علمه الصالة 
. األولى هي الفرض فقط، ولو كان ما عدا ذلك من التكبير فرضا لذكره له كما ذكر سائر فروض الصالة

إني : فيكبر كلما حفض ورفع، ثم يقول أنه كان يصلي"وأما ما نقل من فعله فمنها حديث أبي هريرة 
صليت أنا وعمران "ومنها حديث مطرف بن عبد اهللا بن الشخير قال  ألشبهكم صالة بصالة رسول اهللا 

بن الحصين خلف علي بن أبي طالب رضي اهللا عنه، فكان إذا سجد كبر، وٕاذا رفع رأسه من الركوع 
فالقائلون بإيجابه " أذكرني هذا صالة محمد : فقالكبر، فلما قضى صالته وانصرفنا أخذ عمران بيده، 
األصل أن تكون كل أفعاله التي أتت بيانا لواجب، : تمسكوا بهذا العمل المنقول في هذه األحاديث وقالوا

وقالت الفرقة األولى " خذوا عني مناسككم"و" صلوا كما رأيتموني أصلي محمولة على الوجوب كما قال 
ما في هذه اآلثار يدل على أن العمل عند الصحابة إنما كان على إتمام التكبير ولذلك كان أبو هريرة 

وأما . أذكرني هذا بصالته صالة محمد : وقال عمران. إني ألشبهكم صالة بصالة رسول اهللا : يقول
لتكبير كله نفال فضعيف، ولعله قاسه على سائر األذكار التي في الصالة مما ليست بواجب، من جعل ا

ومما يؤيد مذهب الجمهور ما : قال أبو عمر بن عبد البر. إذ قاس تكبيرة اإلحرام على سائر التكبيرات
صليت : الرواه شعبة بن الحجاج عن الحسن بن عمران عن عبد اهللا بن عبد الرحمن بن أبزي عن أبيه ق

وما رواه أحمد بن حنبل . فلم يتم التكبير، وصليت مع عمر بن عبد العزيز فلم يتم التكبير مع النبي 
عن عمر رضي اهللا عنه أنه كان ال يكبر إذا صلى وحده، وكأن هؤالء رأوا أن التكبير إنما هو لمكان 

  .ب من رآه نفالإشعار اإلمام للمأمومين بقيامه وقعوده، ويشبه أن يكون إلى هذا ذه
  :املسألة الثا�ية
اهللا أكبر واهللا األكبر اللفظان كالهما : وقال الشافعي. ال يجزئ من لفظ التكبير إال اهللا أكبر: قال مالك

  .ألعظم، واهللا األجلاهللا ا: يجزئ من لفظ التكبير كل لفظ في معناه مثل: وقال أبو حنيفة. يجزئ
هل اللفظ هو المتعبد به في االفتتاح أو المعنى، وقد استدل المالكيون والشافعيون بقوله  :وسبب اختالفهم

واأللف والالم : قالوا" مفتاح الصالة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم"عليه الصالة والسالم 
وليس يوافقهم أبو ههنا للحصر، والحصر يدل على أن الحكم خاص بالمنطوق به، وأنه ال يجوز بغيره، 

حنيفة على هذا األصل، فإن هذا المفهوم هو عنده من باب دليل الخطاب، وهو أن يحكم للمسكوت عنه 
  .بضد حكم المنطوق به، ودليل الخطاب عند أبي حنيفة غير معمول به

  :املسألة الثالثة



                                                                                              
 

 

ت وجهي للذي فطر وجه{إما  :ذهب قوم إلى أن التوجيه في الصالة واجب، وهو أن يقول بعد التكبير
وهو مذهب الشافعي، وٕاما أن يسبح وهو مذهب أبي حنيفة، وٕاما أن يجمع بينهما وهو } السموات واألرض

  .توجيه بواجب في الصالة وال بسنةوقال مالك ليس ال. مذهب أبي يوسف وصاحبه
معارضة اآلثار الواردة بالتوجيه للعمل عند مالك، أو االختالف في صحة اآلثار الواردة  وسبب االختالف

كان يسكت بين التكبير  أن رسول اهللا "قد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة : قال القاضي. بذلك
: ا تقول؟ قالإسكاتك بين التكبير والقراءة م: بأبي أنت وأمي  يا رسول اهللا: فقلت: والقراءة إسكاتة، قال

نقني من الخطايا كما ينقى  أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم
وقد ذهب قوم إلى استحسان سكتات " األبيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد الثوب

أم القرآن وٕاذا فرغ من القراءة قبل الركوع، كثيرة في الصالة، منها حين يكبر، ومنها حين يفرغ من قراءة 
  .الك وأصحابه وأبو حنيفة وأصحابهوممن قال بهذا القول الشافعي وأبو ثور واألوزاعي، وأنكر ذلك م

في صالته حين يكبر  كانت له "اختالفهم في تصحيح حديث أبي هريرة أنه قال  وسبب اختالفهم
  .ويفتتح الصالة وحين يقرأ فاتحة الكتاب، وٕاذا فرغ من القراءة قبل الركوع

  :املسألة الرابعة
اختلفوا في قراءة بسم اهللا الرحمن الرحيم في افتتاح القراءة في الصالة، فمنع ذلك مالك في الصالة 

. غيرها من السور، وأجاز ذلك في النافلة المكتوبة جهرا كانت أو سرا، ال في استفتاح أم القرآن وال في
يقرؤها وال بد في : وقال أبو حنيفة والثوري وأحمد يقرؤها مع أم القرآن في كل ركعة سرا، وقال الشافعي

واختلف . الجهر جهرا وفي السر سرا، وهي عنده آية من فاتحة الكتاب، وبه قال أحمد وأبو ثور وأبو عبيد
ب؟ فروي ل سورة؟ أم إنما هي آية من سورة النمل فقط، ومن فاتحة الكتاقول الشافعي هل هي آية من ك

  .عنه القوالن جميعا
هل بسم : أحدهما اختالف اآلثار في هذا الباب، والثاني اختالفهم: آيل إلى شيئين وسبب الخالف في هذا

ط ذلك فمنها حديث ابن اهللا الرحمن الرحيم آية من فاتحة الكتاب أم ال؟ فأما اآلثار التي احتج بها من أسق
حدث، فإني صليت مع يا بني إياك وال: سمعني أبي وأنا أقرأ بسم اهللا الرحمن الرحيم، فقال"مغفل قال 
ابن مغفل رجل : قال أبو عمر بن عبد البر"وأبي بكر وعمر فلم أسمع رجال منهم يقرؤها  رسول اهللا 

قمت وراء أبي بكر وعمر وعثمان رضي اهللا : "ومنها ما رواه مالك من حديث أنس أنه قال. مجهول
خلف " :وفي بعض الروايات أنه قال: قال أبو عمر" عنهم، فكلهم كان ال يقرأ بسم اهللا إذا افتتحوا الصالة

إال أن أهل الحديث قالوا في حديث أنس : فقال أبو عمر" فكان ال يقرأ بسم اهللا الرحمن الرحيم النبي 
ومرة  إن النقل فيه مضطرب اضطرابا ال تقوم به حجة، وذلك أن مرة روي عنه مرفوعا إلى النبي : هذا

ا يقرءون بسم اهللا الرحمن الرحيم، فكانو : لم يرفع، ومنهم من يذكر عثمان ومن ال يذكره، ومنهم من يقول
فكانوا ال يجهرون ببسم اهللا : ومنهم من يقول. فكانوا ال يقرءون بسم اهللا الرحمن الرحيم: ومنهم من يقول



                                                                                              
 

 

صليت خلف : وأما األحاديث المعارضة لهذا، فمنها حديث نعيم بن عبد اهللا المجمر قال. الرحمن الرحيم
أنا : لرحيم قبل أم القرآن وقبل السورة وكبر في الخفض والرفع وقالأبي هريرة فقرأ بسم اهللا الرحمن ا

" كان يجهر ببسم اهللا الرحمن الرحيم أن النبي "ومنها حديث ابن عباس . أشبهكم بصالة رسول اهللا 
الحمد هللا رب . الرحيم يقرأ ببسم اهللا الرحمن كان رسول اهللا : "ومنها حديث أم سلمة أنها قالت

  ، "العالمين
 والسبب الثاني. أحد ما أوجب اختالفهم في قراءة بسم اهللا الرحمن الرحيم في الصالة فاختالف هذه اآلثار

هل بسم اهللا الرحمن الرحيم آية من أم الكتاب وحدها أو من كل سورة أم ليست آية ال أم : كما قلنا هو
ا بوجوب قراءة أم الكتاب عنده في الكتاب وال من كل سورة؟ فمن رأى أنها آية من أم الكتاب أوجب قراءته

وهذه المسألة قد كثر . الصالة، ومن رأى أنها آية من أول كل سورة وجب عنده أن يقرأها مع السورة
ربما اختلف فيه : االختالف فيها والمسألة محتملة، ولكن من أعجب ما وقع في هذه المسألة أنهم يقولون

في غير سورة النمل؟ أم إنما هي آية من القرآن في سورة النمل هل بسم اهللا الرحمن الرحيم آية من القرآن 
فقط؟ ويحكون على جهة الرد على الشافعي أنها لو كانت من القرآن في غير سورة النمل لبينه رسول اهللا 

 ألن القرآن نقل تواترا، هذا الذي قاله القاضي في الرد على الشافعي وظن أنه قاطع وأما أبو حامد ؛
أن يبين ذلك، وهذا  ا بأن قال إنه أيضا لو كانت من غير القرآن لوجب على رسول اهللا فانتصر لهذ

كله تخبط وشيء غير مفهوم، فإنه كيف يجوز في اآلية الواحدة بعينها أن يقال فيها إنها من القرآن في 
موضع وٕانها ليست من القرآن في موضع آخر، بل يقال إن بسم اهللا الرحمن الرحيم قد ثبت أنها من القرآن 

من سورة أم القرآن ومن كل سورة يستفتح بها، حيثما ذكرت، وأنها آية من سورة النمل، وهل هي آية 
مختلف فيه، والمسألة محتملة، وذلك أنها في سائر السور فاتحة، وهي جزء من سورة النمل، فتأمل هذا 

 .فإنه بين، واهللا أعلم
  :املسألة اخلامسة

اتفق العلماء على أنه ال تجوز صالة بغير قراءة ال عمدا وال سهوا، إال شيئا روي عن عمر رضي اهللا 
ال : كيف كان الركوع والسجود؟ فقيل حسن، فقال: عنه أنه صلى فنسي القراءة، فقيل له في ذلك، فقال

ئا روي عن ابن بأس إذا، وهو حديث غريب عندهم، أدخله مالك في موطئه في بعض الروايات وٕاال شي
فنقرأ فيما قرأ " في صلوات وسكت في أخرى قرأ رسول اهللا "عباس أنه ال يقرأ في صالة السر وأنه قال 

 أنه "ال، وأخذ الجمهور بحديث خباب : وسئل هل في الظهر والعصر قراءة؟ فقال. ونسكت فيما سكت
وتعلق الكوفيون " باضطراب لحيته :كان يقرأ في الظهر والعصر، قيل فبأي شيء كنتم تعرفون ذلك؟ قال

بحديث ابن عباس في ترك وجوب القراءة في الركعتين األخيرتين من الصالة الستواء صالة الجهر والسر 
واختلفوا في القراءة الواجبة في الصالة، فرأى بعضهم أن . في هاتين الركعتين في سكوت النبي 

ها ليس فيه توقيت، ومن هؤالء من أوجبها في كل الواجب من ذلك أم القرآن لمن حفظها، وأن ما عدا
ركعة، ومنهم من أوجبها في أكثر الصالة، ومنهم من أوجبها في نصف الصالة، ومنهم من أوجبها في 



                                                                                              
 

 

ركعة من الصالة، وباألول قال الشافعي، وهي أشهر الروايات عن مالك، وقد روي عنه أنه إن قرأها في 
  .ركعتين من الرباعية أجزأته

وأما أبو حنيفة . من رأى أنها تجزئ في ركعة، فمنهم الحسن البصري وكثير من فقهاء البصرةوأما 
فالواجب عنده إنما هو قراءة القرآن أي آية اتفقت أن تقرأ، وحد أصحابه في ذلك ثالث آيات قصار أو آية 

التسبيح فيهما دون  وأما في األخيرتين فيستحب عنده. طويلة مثل آية الدين، وهذا في الركعتين األوليين
والسبب في هذا االختالف تعارض . والجمهور يستحبون القراءة فيها كلها. القراءة، وبه قال الكوفيون

أما اآلثار المتعارضة في ذلك، فأحدها حديث أبي . اآلثار في هذا الباب، ومعارضة ظاهر الكتاب لألثر
: السالم وقال ، فرد عليه النبي ى النبي ان رجال دخل المسجد فصلى ثم جاء فسلم عل"هريرة الثابت 

والذي بعثك بالحق ما : ارجع فصل فإنك لم تصل، فصلى ثم أمره بالرجوع، فعل ذلك ثالث مرات، فقال
إذا قمت إلى الصالة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك : غيره، فقال  أحسن

راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن 
حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تستوي قائما، ثم افعل ذلك في صالتك 

  ."كلها
ال صالة "قال  أحدهما حديث عبادة بن الصامت أنه : وأما المعارض لهذا فحديثان ثابتان متفق عليهما

من صلى صالة لم يقرأ فيها بأم "قال  وحديث أبي هريرة أيضا أن رسول اهللا " ال يقرأ بفاتحة الكتاب لمن
وحديث أبي هريرة المتقدم ظاهره أنه يجزئ من القراءة " القرآن فهي خداج، فهي خداج، فهي خداج ثالثا

ان أن أم القرآن شرط في في الصالة ما تيسر من القرآن، وحديث عبادة وحديث أبي هريرة الثاني يقتضي
، والعلماء المختلفون في :يعضد حديث أبي هريرة المتقدم }فاقرءوا ما تيسر منه{قوله تعاىل الصالة، وظاهر 

هذه المسألة إما أن يكونوا ذهبوا في تأويل هذه األحاديث مذهب الجمع، وٕاما أن يكونوا ذهبوا مذهب 
، وذلك أنه من ذهب مذهب من أوجب قراءة ما تيسر من الترجيح، وعلى كال القولين يتصور هذا المعنى

القرآن له أن يقول هذا أرجح، ألن ظاهر الكتاب يوافقه، وله أن يقول على طريق الجمع أنه يمكن أن 
يكون حديث عبادة المقصود به نفي الكمال ال نفي اإلجزاء، وحديث أبي هريرة المقصود منه اإلعالم 

المقصود منه تعليم فرائض الصالة، وألولئك أيضا أن يذهبوا هذين المذهبين  بالمجزئ من القراءة، إذا كان
بأن يقولوا هذه األحاديث أوضح ألنها أكثر، وأيضا فإن حديث أبي هريرة المشهور يعضده، وهو الحديث 

نصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما : قسمت الصالة بيني وبين عبدي نصفين"الذي فيه يقول تعالى 
الحديث، ولهم أن يقولوا أيضا إن قوله " ول العبد الحمد هللا رب العالمين، يقول اهللا حمدني عبديسأل، يق
 "مبهم واألحاديث األخر معينة، والمعين يقضي على المبهم، وهذا فيه " ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن

في كالم " ما"ن دلت ههنا إنما هو معنى أي شيء تيسر، وٕانما يسوغ هذا إ" ما"عسر، فإن معنى حرف 
اقرأ الذي تيسر معك من القرآن ويكون : العرب على ما تدل عليه الم العهد، فكان يكون تقدير الكالم

المفهوم منه أم الكتاب، إذا كانت األلف والالم في الذي تدل على العهد، فينبغي أن يتأمل هذا في كالم 



                                                                                              
 

 

ما، فتدل بما على شيء معين فليسغ هذا  العرب، فإن وجدت العرب تفعل هذا أعني تتجوز في موطن
  .التأويل، وٕاال فال وجه له، فالمسألة كما ترى محتملة، وٕانما كان يرتفع االحتمال لو ثبت النسخ

في كل ركعة أو في بعض الصالة فسببه احتمال عودة  وأما االختالف من أوجب أم الكتاب في الصالة
على كل أجزاء الصالة أو على بعضها، وذلك أن من " لم يقرأ فيها بأم القرآن" الضمير الذي في قوله 

وهذا " لم يقرأ فيها" أعني في ركعة أو ركعتين لم يدخل تحت قوله : قرأ في الكل منها أو في الجزء
أعني في : االحتمال بعينه هو الذي أصار أبا حنيفة إلى أن يترك القراءة أيضا في بعض الصالة

ن األخرتين، واختار مالك أن يقرأ في الركعتين األوليين من الرباعية بالحمد وسورة، وفي األخرتين الركعتي
بالحمد فقط، فاختار الشافعي أن تقرأ في األربع من الظهر بالحمد وسورة إال أن السورة التي تكون في 

أ في األوليين من الظهر كان يقر  أنه "األوليين تكون أطول، فذهب مالك إلى حديث أبي قتادة الثابت 
وذهب الشافعي إلى ظاهر حديث . والعصر بفاتحة الكتاب وسورة، وفي األخريين منها بفاتحة الكتاب فقط

ابي سعيد الثابت أيضا أنه كان يقرأ في الركعتين األوليين من الظهر قدر ثالثين آية، وفي األخريين قدر 
أنه "حديثين فيها، وذلك أن في حديث أبي سعيد هذا خمسة عشر آية، ولم يختلفوا في العصر التفاق ال

  ".كان يقرأ في األوليين من العصر قدر خمس عشرة آية، وفي األخريين قدر النصف من ذلك
  :املسألة السادسة

نهاني جبريل صلى "اتفق الجمهور على منع قراءة القرآن في الركوع والسجود لحديث علي في ذلك قال 
وهو حديث صحيح، وبه أخذ فقهاء األمصار، : قال الطبري" القرآن راكعا وساجدا اهللا عليه وسلم أن أقرأ

  .عنده، واهللا أعلموصار قوم من التابعين إلى جواز ذلك، وهو مذهب البخاري ألنه لم يصح الحديث 
. ليس في ذلك قول محدود: هل الركوع والسجود قول محدود يقوله المصلي أم ال؟ فقال مالك: واختلفوا
سبحان ربي العظيم : الشافعي وأبو حنيفة وأحمد وجماعة غيرهم إلى أن المصلي يقول في ركوعه وذهب

أحب : وقال الثوري. ثالثا، وفي السجود سبحان ربي األعلى ثالثا على ما جاء في حديث عقبة بن عامر
  .ى يدرك الذي خلفه ثالثة تسبيحاتإلى أن يقولها اإلمام خمسا في صالته حت

معارضة حديث ابن عباس في هذا الباب لحديث عقبة بن عامر، وذلك أن في  هذا االختالفوالسبب في 
أال وٕاني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه "قال  حديث ابن عباس أنه 

ه قال وفي حديث عقبة بن عامر أن" الرب، وأما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم
اجعلوها في ركوعكم، ولما نزلت سبح اسم ربك : لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال لنا رسول اهللا "

وكذلك اختلفوا في الدعاء في الركوع بعد اتفاقهم على جواز الثناء على " اجعلوها في سجودكم: األعلى قال
فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا فيه في أما الركوع فعظموا : "اهللا، فكره ذلك مالك لحديث علي أنه قال 

دعا في الركوع وهو  وقالت طائفة يجوز الدعاء في الركوع، واحتجوا بأحاديث جاء فيها أنه " الدعاء
سبحانك اللهم ربنا : يقول في ركوعه وسجوده كان النبي "مذهب البخاري، واحتج بحديث عائشة قالت 



                                                                                              
 

 

يجيز الدعاء في الصالة بغير ألفاظ القرآن ومالك والشافعي يجيزان وأبو حنيفة ال " وبحمدك اللهم اغفر لي
  .، هل هو كالم أم ال؟والسبب في ذلك اختالفهم فيه. ذلك

  :سابعةاملسألة ال
اختلفوا في وجوب التشهد وفي المختار منه، فذهب مالك وأبو حنيفة وجماعة إلى أن التشهد ليس بواجب، 

  .الشافعي وأحمد وداوده، وبه قال وذهبت طائفة إلى وجوب
معارضة القياس لظاهر اآلثار، وذلك أن القياس يقتضي إلحاقه بسائر األركان التي  وسبب اختالفهم

وحديث ابن عباس . ليست بواجبة في الصالة، التفاقهم على وجوب القرآن، وأن التشهد ليس بقرآن فيجب
يقتضي وجوبه مع أن األصل عند " ة من القرآنيعلمنا التشهد كما يعلمنا السور  كان رسول اهللا "أنه قال 

هؤالء أن أفعاله وأقواله في الصالة يجب أن تكون محمولة على الوجوب حتى يدل الدليل على خالف 
ذلك، واألصل عند غيرهم على خالف هذا، وهو أن ما ثبت وجوبه في الصالة مما اتفق عليه أو صرح 

وأما . ونص عليه، فهما كما ترى أصالن متعارضانبوجوبه فال يجب أن يلحق به إال ما صرح به 
المختار من التشهد، فإن مالكا رحمه اهللا اختار تشهد عمر رضي اهللا عنه الذي كان يعلمه الناس على 

التحيات هللا الزاكيات هللا الطيبات الصلوات هللا، السالم عليك أيها النبي، ورحمة اهللا وبركاته، : المنبر، وهو
عباد اهللا الصالحين أشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، وأشهد أن محمدا عبده  السالم علينا وعلى

وبه قال أحمد : قال أبو عمر. واختار أهل الكوفة أبو حنيفة وغيره تشهد عبد اهللا بن مسعود. ورسوله
سالم عليك التحيات هللا والصلوات والطيبات، ال: "وهو وأكثر أهل الحديث، لثبوت نقله عن رسول اهللا 

أيها النبي ورحمة اهللا وبركاته، السالم علينا وعلى عباد اهللا الصالحين، أشهد أن ال إله إال اهللا، وأشهد أن 
قال  واختار الشافعي وأصحابه تشهد عبد اهللا بن عباس الذي رواه عن النبي " محمدا عبده ورسوله

التحيات المباركات الصلوات "القرآن، فكان يقول يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من  كان رسول اهللا "
الطيبات هللا، سالم عليك أيها النبي ورحمة اهللا وبركاته سالم علينا وعلى عباد اهللا الصالحين، أشهد أن ال 

  ".ه إال اهللا وأن محمدا رسول اهللاإل
هذه  اختالف ظنونهم في األرجح منها، فمن غلب على ظنه رجحان حديث ما من وسبب اختالفهم

األحاديث الثالثة مال إليه، وقد ذهب كثير من الفقهاء إلى أن هذا كله على التخيير كاألذان والتكبير على 
  .تر نقله، وهو الصواب واهللا أعلمالجنائز وفي العيدين وفي غير ذلك مما توا
ا الذين آمنوا صلوا يا أيه{لقوله تعاىل  إنها فرض: في التشهد وقال وقد اشترط الشافعي الصالة على النبي 

ذهب إلى أن هذا التسليم هو التسليم من الصالة، وذهب الجمهور إلى أنه التسليم } عليه وسلموا تسليما
الذي يؤتى به عقب الصالة عليه، وذهب قوم من أهل الظاهر إلى أنه واجب أن يتعوذ المتشهد من 
األربع التي جاءت في الحديث من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المسيح الدجال ومن فتنة 



                                                                                              
 

 

إذا فرغ "وفي بعض طرقه " كان يتعوذ منها في آخر تشهده أن رسول اهللا "لممات، ألنه ثبت المحيا وا
  .الحديث خرجه مسلم" أحدكم من التشهد األخير فليتعوذ من أربع

  :املسألة الثامنة
ليس بواجب، والذين : اختلفوا في التسليم من الصالة، فقال الجمهور بوجوبه، وقال أبو حنيفة وأصحابه

أوجبوه منهم من قال الواجب على المنفرد واإلمام تسليمة واحدة، ومنهم من قال اثنتان، فذهب الجمهور 
الواجب من ذلك ومن ذهب إلى أن " وتحليلها التسليم"فيه  مذهب ظاهر حديث علي، وهو قوله 

واختار مالك . وذلك عند من حمل فعله على الوجوب" كان يسلم تسليمتين أنه "تسليمتان، فلما ثبت من 
الواحدة للتحليل، والثانية لإلمام، : للمأموم تسليمتين واإلمام واحدة، وقد قيل عنه إن المأموم يسلم ثالثا

بد وأما أبو حنيفة فذهب إلى ما رواه عبد الرحمن بن زياد اإلفريقي أن ع. والثالثة لمن هو عن يساره
إذا " قال رسول اهللا : الرحمن بن رافع وبكر بن سوادة حدثاه عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص قال

وحديث : قال أبو عمر بن عبد البر" جلس الرجل في آخر صالته فأحدث قبل أن يسلم فقد تمت صالته
اإلفريقي، وهو عند علي المتقدم أثبت عند أهل النقل، ألن حديث عبد اهللا بن عمرو بن العاص انفرد به 

إن كان أثبت من طريق النقل فإنه محتمل من طريق اللفظ، وذلك أنه : قال القاضي. أهل النقل ضعيف
ليس يدل على أن الخروج من الصالة ال يكون بغير التسليم إال بضرب من دليل الخطاب وهو مفهوم 

لحصر أقوى من دليل الخطاب في ضعيف عند األكثر، ولكن للجمهور أن يقولوا إن األلف والالم التي ل
  .كون حكم المسكوت عنه بضد حكم المنطوق به

  :املسألة التاسعة
وذهب الشافعي إلى أنه سنة، . اختلفوا في القنوت، فذهب مالك إلى أن القنوت في صالة الصبح مستحب

: وقال قوم .وذهب أبو حنيفة إلى أنه ال يجوز القنوت في صالة الصبح، وأن القنوت إنما موضعه الوتر
قال و . بل في النصف األخير منه: وقال قوم. ال قنوت إال في رمضان: وقال قوم. بل يقنت في كل صالة

  .بل في النصف األول منه: قوم
، وقياس بعض الصلوات في ذلك على اآلثار المنقولة في ذلك عن النبي  والسبب في ذلك اختالف

والقنوت بلعن الكفرة في : قال أبو عمر بن عبد البر. أعني التي قنت فيها على التي لم يقنت فيها: بعض
في دعائه على رعل وذكوان، والنفر الذين قتلوا  رمضان مستفيض في الصدر األول اقتداء برسول اهللا 

قنت منذ أربعين عاما أو خمسة وأربعين عاما إال وراء إمام  ما: وقال الليث بن سعد. أصحاب بئر معونة
أنه قنت شهرا أو أربعين يدعو لقوم  وأخذت في ذلك بالحديث الذي جاء عن النبي : قال الليث. يقنت

ليس لك من األمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذهبم فإهنم {اهلل تبارك وتعاىل معاتبا ويدعو على آخرين، حتى أنزل 
فمنذ حملت هذا الحديث لم أقنت، : القنوت فما قنت بعدها حتى لقي اهللا، قال فترك رسول اهللا  }ظاملون

ولقد حدثني األشياخ أنه كان العمل عليه بمسجده عندنا : قال القاضي. وهو مذهب يحيى بن يحيى



                                                                                              
 

 

قنت في  أن النبي "وخرج مسلم عن أبي هريرة . بقرطبة، وأنه استمر إلى زماننا أو قريب من زماننا
وخرج عن أبي } ليس لك من األمر شيء أو يتوب عليهم{صالة الصبح، ثم بلغنا أنه ترك ذلك لما نزلت 

أنه قنت شهرا في صالة الصبح " وخرج عنه . هريرة أنه قنت في الظهر والعشاء األخيرة وصالة الصبح
للهم إنا نستعينك ونستغفرك ا"واختلفوا فيما يقنت به، فاستحب مالك القنوت بـ " يدعو على بني عصية

ونستهديك ونؤمن بك ونخنع لك ونخلع ونترك من يكفرك، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وٕاليك نسعى 
ويسميها أهل العراق السورتين، ويروى " ونحفد، نرجو رحمتك ونخاف عذابك إن عذابك بالكافرين ملحق

باللهم اهدنا فيمن هديت وعافينا فيمن "قنت وقال الشافعي وٕاسحاق بل ي. أنها في مصحف أبي بن كعب
وهذا يرويه الحسن بن " عافيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي وال يقضى عليك، تباركت ربنا وتعاليت

من لم : وقال عبد اهللا بن داود. علمه هذا الدعاء يقنت به في الصالة علي من طرق ثابتة أن النبي 
  .ليس في القنوت شيء موقوت: قوم وقال. يقنت بالسورتين فال يصلي خلفه

  .الباب الثا�ي من اجلملة الثالثة
  :م احمليط بقواعده فيه فصول سبعةوهذا الباب الكال

  .في معرفة حكم صالة الجماعة: دهاأح
  .ام اإلمام الخاصة بهوالثاني في معرفة شروط اإلمامة، ومن أولى بالتقديم وأحك

  .واألحكام الخاصة بالمأمومينمام في مقام المأموم من اإل: الثالث
  .ه المأموم اإلمام مما ليس يتبعهفي معرفة ما يتبع في: الرابع

  .في صفة االتباع: الخامس
  .فيما يحمله اإلمام عن المأمومين: السادس
  .في األشياء التي إذا فسدت لها صالة اإلمام يتعدى الفساد إلى المأمومين: السابع

  الفصل األول
  .ة اجلماعةيف معرفة حكم صال

  :مسألتانفي هذا الفصل 
  .ى من سمع النداء أم ليست بواجبةهل صالة الجماعة واجبة عل: إحداهما

المسألة الثانية إذا دخل الرجل المسجد وقد صلى، هل يجب عليه أن يصلي مع الجماعة الصالة التي قد 
  .صالها أم ال؟
  :أما املسألة األوىل

وذهبت الظاهرية إلى أن . فإن العلماء اختلفوا فيها، فذهب الجمهور إلى أنها سنة أو فرض على الكفاية
والسبب في اختالفهم تعارض مفهومات اآلثار في ذلك . صالة الجماعة فرض متعين على كل مكلف



                                                                                              
 

 

درجة أو صالة الجماعة تفضل صالة الفذ بخمس وعشرين "وذلك أن ظاهر قوله عليه الصالة والسالم 
يعني أن الصالة في الجماعات من جنس المندوب إليه، وكأنها كمال زائد على " بسبع وعشرين درجة

والكمال إنما . صالة الجماعة أكمل من صالة المنفرد: الصالة الواجبة، فكأنه قال عليه الصالة والسالم
ف عن صالة الجماعة ألنه هو شيء زائد على اإلجزاء، وحديث األعمى المشهور حين استأذنه في التخل

ال أجد لك : نعم، قال: أتسمع النداء؟ قال: ال قائد له، فرخص له في ذلك، ثم قال له عليه الصالة والسالم
ومما يقوي هذا حديث أبي هريرة المتفق . هو كالنص في وجوبها مع عدم العذر، خرجه مسلم" رخصة

والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب ثم آمر : قال أن رسول اهللا "على صحته، وهو 
بالصالة فيؤذن لها ثم آمر رجال فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم، والذي نفسي بيده 

إن "وحديث ابن مسعود، وقال فيه " لو يعلم أحدهم أنه يجد عظما سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء
وفي بعض " علمنا سنن الهدى، وٕان من سنن الهدى الصالة في المسجد الذي يؤذن فيه رسول اهللا 

فسلك كل واحد من هذين الفريقين مسلك الجمع بتأويل حديث " ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم"رواياته 
نع إن المفاضلة ال يمت: فأما أهل الظاهر فإنهم قالوا. مخالفه، وصرفه إلى ظاهر الحديث الذي تمسك به

أي إن صالة الجماعة في حق من فرضه صالة الجماعة تفضل صالة : أن تقع في الواجبات أنفسها
وعلى : قالوا. المنفرد في حق من سقط عنه وجوب صالة الجماعة لمكان العذر بتلك الدرجات المذكورة

وأما " القائمصالة القاعد على النصف من صالة : "هذا فال تعارض بين الحديثين واحتجوا لذلك بقوله 
أولئك فزعموا أنه يمكن أن يحمل حديث األعمى على نداء يوم الجمعة، إذ ذلك هو النداء الذي يجب 

أتى "على من سمعه اإلتيان إليه باتفاق وهذا فيه بعد واهللا أعلم، ألن نص الحديث هو أن أبا هريرة قال 
أن   ي إلى المسجد، فسأل رسول اهللايا رسول اهللا إنه ليس لي قائد يقودن: رجل أعمى، فقال النبي 

: نعم، قال: قال. هل تسمع النداء بالصالة: يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له، فلما ولى دعاه فقال
وظاهر هذا يبعد أن يفهم منه نداء الجمعة، مع أن اإلتيان إلى صالة الجمعة واجب على كل من " فأجب

وعارض هذا الحديث أيضا حديث عتبان . ف في ذلك خالفاكان في المصر وٕان لم يسمع النداء، وال أعر 
إنه " بن مالك المذكور في الموطأ، وفيه أن عتبان بن مالك كان يؤم وهو أعمى، وأنه قال لرسول اهللا 

في بيتي مكانا أتخذه مصلى،   تكون الظلمة المطر والسيل وأنا رجل ضرير البصر فصل يا رسول اهللا
  .أين تحب أن أصلي فأشار له إلى مكان من البيت فصلى فيه رسول اهللا : فقال فجاءه رسول اهللا 
  :وأما املسألة الثا�ية

إما أن يكون صلى منفردا، وٕاما أن يكون : ن الذي دخل المسجد وقد صلى ال يخلو من أحد وجهينإ
ط، وممن قال يعيد معهم كل الصلوات إال المغرب فق: فإن كان صلى منفردا فقال قوم. صلى في جماعة

إال : وقال األوزاعي. يعيد الصلوات كلها إال المغرب والعصر: وقال أبو حنيفة. بهذا القول مالك وأصحابه
يعيد الصلوات كلها، وٕانما اتفقوا على : وقال الشافعي. إال العصر والفجر: وقال أبو ثور. المغرب والصبح

قال له حين دخل  أن رسول اهللا "عن أبيه إيجاب إعادة الصالة عليه بالجملة لحديث بشر بن محمد 



                                                                                              
 

 

ألست برجل مسلم؟ فقال بلى يا رسول اهللا، ولكني : مالك لم تصل مع الناس: المسجد ولم يصل معه
فاختلف الناس الحتمال " إذا جئت فصل مع الناس وٕان كنت قد صليت: صليت في أهلي، فقال 

عمومه أوجب عليه إعادة الصلوات كلها وهو  تخصيص هذا العموم بالقياس أو بالدليل، فمن حمله على
وأما من استثنى من ذلك صالة المغرب فقط فإنه خصص العموم بقياس الشبه وهو . مذهب الشافعي

مالك رحمه اهللا، وذلك أنه زعم أن صالة المغرب هي وتر، فلو أعيدت ألشبهت صالة الشفع التي ليست 
فكأنها كانت تنتقل من جنسها إلى جنس صالة أخرى  بوتر، ألنها كانت تكون بمجموع ذلك ست ركعات،

وذلك مبطل لها، وهذا القياس فيه ضعف، ألن السالم قد فصل بين األوتار والتمسك بالعموم أقوى من 
االستثناء بهذا النوع من القياس، وأقوى من هذا ما قاله الكوفيون من أنه إذا أعادها يكون قد أوتر مرتين، 

إن الصالة الثانية تكون له نفال، فإن أعاد : وأما أبو حنيفة فإنه قال"  وتران في ليلةال" وقد جاء في األثر 
العصر يكون قد تنفل بعد العصر، وقد جاء النهي عن ذلك، فخصص العصر بهذا القياس والمغرب بأنها 

ما من فرق بين وأ. وتر، والوتر ال يعاد، وهذا قياس جديد إن سلم لهم الشافعي أن الصالة األخيرة لهم نفل
العصر والصبح في ذلك فألنه لم تختلف األثار في النهي عن الصالة بعد الصبح، واختلف في الصالة 

وأما إذا صلى في جماعة فهل يعيد في جماعة أخرى؟ فأكثر . بعد العصر كما تقدم، وهو قول األوزاعي
عيد، وممن قال بهذا القول أحمد بل ي: الفقهاء على أنه ال يعيد، منهم مالك وأبو حنيفة، وقال بعضهم

  .وداود وأهل الظاهر
ال تصلي صالة في "أنه قال  تعارض مفهوم اآلثار في ذلك، وذلك أنه ورد عنه والسبب في اختالفهم 

وأيضا فإن ظاهر " أنه أمر الذين صلوا في جماعة أن يعيدوا مع الجماعة الثانية"وروي عنه " يوم مرتين
لى كل مصل إذا جاء المسجد، فإن قوته قوة العموم، واألكثر على أنه إذا حديث بشر يوجب اإلعادة ع

، ثم كان يؤم قومه في ورد العام على سبب خاص ال يقتصر به على سببه، وصالة معاذ مع النبي 
تلك الصالة فيه دليل على جواز إعادة الصالة في الجماعة، فذهب الناس في هذه األثار مذهب الجمع 

ال تصلى صالة واحدة في يوم " هب الترجيح فإنه أخذ بعموم قوله أما من ذهب مذ. ومذهب الترجيح
وأما من ذهب مذهب الجمع فقالوا . ولم يستثن من ذلك إال صالة المنفرد فقط لوقوع االتفاق عليها" مرتين

واحدة إنما ذلك أن ال يصلي الرجل الصالة ال" ال تصلى صالة واحدة في يوم مرتين: "إن معنى قوله 
بعينها مرتين، يعتقد في كل واحدة منهما أنها فرض، بل يعتقد في الثانية أنها زائدة على الفرض ولكنه 

أعني أن ال يصلي الرجل المنفرد صالة : بل معنى هذا الحديث إنما هو للمنفرد: وقال قوم. مأمور بها
  .واحدة بعينها مرتين

  
  
  
  



                                                                                              
 

 

  الفصل الثا�ي
  .به أوىل بالتقديم، وأحكام اإلمام اخلاصة يف معرفة شروط اإلمامة، ومن

  :ويف هذا الفصل مسائل أربع
  :املسألة األوىل

يؤم القوم أفقههم ال أقرؤهم، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة : اختلفوا فيمن أولى باإلمامة، فقال مالك
  .يؤم القوم أقرؤهم: الثوري وأحمدو 

يؤم القوم أقرؤهم لكتاب اهللا فإن كانوا في القراءة "اختالفهم في مفهوم قوله  والسبب في هذا االختالف
سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء، فأقدمهم 

فق على وهو حديث مت" إسالما، وال يؤم الرجل الرجل في سلطانه وال يقعد في بيته على تكرمته إال بإذنه
ومنهم من فهم من . صحته لكن اختلف العلماء في مفهومه، فمنهم من حمله على ظاهره وهو أبو حنيفة

ألنه زعم أن الحاجة إلى الفقه في اإلمامة أمس من الحاجة إلى القراءة، وأيضا فإن . األقرأ ههنا األفقه
  .اليوم األقرأ من الصحابة كان هو األفقه ضرورة، وذلك بخالف ما عليه الناس

  :املسألة الثا�ية
لحديث عمرو بن سلمة أنه ئا، فأجاز ذلك اختلف الناس في إمامة الصبي الذي لم يبلغ الحلم إذا كان قار 

ومنع ذلك قوم مطلقا، وأجازه قوم في النفل، ولم يجيزوه في الفريضة، وهو . كان يؤم قومه وهو صبي
  .مروي عن مالك

ذلك هل يؤم أحد في صالة غير واجبة عليه من وجبت عليه؟، وذلك الختالف نية  وسبب الخالف في
  .اإلمام والمأموم؟

  :املسألة الثالثة
اختلفوا في إمامة الفاسق، فردها قوم بإطالق، وأجازها قوم بإطالق، وفرق قوم بين أن يكون فسقه مقطوعا 

الصالة المصلي وراءه أبدا، وٕان كان مظنونا  إن كان فسقه مقطوعا به أعاد: به أو غير مقطوع به، فقالوا
استحبت له اإلعادة في الوقت، وهذا الذي اختاره األبهري تأوال على المذهب، ومنهم من فرق بين أن 
يكون فسقه بتأويل أو يكون بغير تأويل مثل الذي يشرب النبيذ ويتأول أقوال أهل العراق، فأجازوا الصالة 

  .راء غير المتأولل ولم يجيزوها و وراء المتأو 
فمن رأى أن الفسق لما . في هذا أنه شيء مسكوت عنه في الشرع، والقياس فيه متعارض وسبب اختالفهم

كان ال يبطل صحة الصالة ولم يكن من يحتاج المأموم إمامه إال صحة صالته فقط على قول من يرى 
لى الشهادة واتهم الفاسق أن يكون أن اإلمام يحمل عن المأموم أجاز إمامة الفاسق، ومن قاس اإلمامة ع

يصلي صالة فاسدة كما يتهم في الشهادة أن يكذب لم يجز إمامته، ولذلك فرق قوم بين أن يكون فسقه 



                                                                                              
 

 

بتأويل أو بغير تأويل، وٕالى قريب من هذا يرجع من فرق بين أن يكون فسقه مقطوعا به أو غير مقطوع 
يجيزوا إمامة الفاسق في تأويله، وقد رام أهل الظاهر أن به، ألنه إذا كان مقطوعا به فكأنه غير معذور 

فلم يستثن من ذلك فاسقا من غير فاسق، واالحتجاج بالعموم في : قالوا" يؤم القوم أقرؤهم" بعموم قوله 
غير المقصود ضعيف، ومنهم من فرق بين أن يكون فسقه في شروط صحة الصالة، أو في أمور خارجة 

  .عن الصالة بناء على أن اإلمام إنما يشترط فيه وقوع صالته صحيحة
  :املسألة الرابعة

في إمامة المرأة، فالجمهور على أنه ال يجوز أن تؤم الرجال واختلفوا في إمامتها النساء، فأجاز اختلفوا 
ذلك الشافعي، ومنع ذلك مالك وشذ أبو ثور والطبري، فأجازا إمامتها على اإلطالق، وٕانما اتفق الجمهور 

نه أيضا لما كانت سنتهن على منعها أن تؤم الرجال، ألنه لو كان جائزا لنقل ذلك عن الصدر األول، وأل
في الصالة التأخير عن الرجال علم أنه ليس يجوز لهن التقدم عليهم، لقوله عليه الصالة والسالم 

ولذلك أجاز بعضهم إمامتها النساء إذ كن متساويات في المرتبة في الصالة، " أخروهن حيث أخرهن اهللا"
امتها فإنما ذهب إلى ما رواه أبو داود من مع أنه أيضا نقل ذلك عن بعض الصدر األول، ومن أجاز إم

كان يزورها في بيتها وجعل لها مؤذنا يؤذن لها، وأمرها أن تؤم أهل  أن رسول اهللا "حديث أم ورقة 
  ."دارها

  :وأما أحكام اإلمام الخاصة به
  :ذلك أربعة مسائل متعلقة بالسمع فإن يف

  .أم المأموم هو الذي يؤمن فقط ن؟إحداها هل يؤمن اإلمام إذا فرغ من قراءة أم القرآ
  لثانية متى يكبر تكبيرة اإلحرام؟وا

  ا أرتج عليه هل يفتح عليه أم ال؟والثالثة إذ
  . موضعه أرفع من موضع المأمومين والرابعة هل يجوز أن يكون

  :أما هل يؤمن اإلمام إذا فرغ من قراءة أم الكتاب
والمصريين أنه ال يؤمن، وذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يؤمن فإن مالكا ذهب في رواية ابن القاسم عنه 

  .اء، وهي رواية المدنيين عن مالككالمأموم سو 
  :وسبب اختالفهم أن في ذلك حديثين متعارضي الظاهر

  ".إذا أمن اإلمام فأمنوا": قال رسول اهللا : حديث أبي هريرة المتفق عليه في الصحيح أنه قالأحدهما 
إذا قال اإلمام غير المغضوب عليهم وال ": ما خرجه مالك عن أبي هريرة أيضا أنه قال  والحديث الثاني

وأما الحديث الثاني فيستدل منه على . فأما الحديث األول فهو نص في تأمين اإلمام" الضالين فقولوا أمين
أم الكتاب قبل أن  أن اإلمام ال يؤمن، وذلك أنه لو كان يؤمن لما أمر المأموم بالتأمين عند الفراغ من

إال أن يخص هذا من " إنما جعل اإلمام ليؤتم به"يؤمن اإلمام، ألن اإلمام كما قال عليه الصالة والسالم 



                                                                                              
 

 

أعني أن يكون للمأموم أن يؤمن معه أو قبله، فال يكون فيه دليل على حكم اإلمام في : أقوال اإلمام
ي يظهر أن مالكا ذهب مذهب الترجيح للحديث التأمين، ويكون إنما تضمن حكم المأموم فقط، لكن الذ

الذي رواه لكون السامع هو المؤمن ال الداعي، وذهب الجمهور لترجيح الحديث األول لكونه نصا، وألنه 
ليس فيه شيء من حكم اإلمام، وٕانما الخالف بينه وبين الحديث اآلخر في موضع تأمين المأموم فقط ال 

إن معنى : ويمكن أيضا أن يتأول الحديث األول بأن يقال. أمل هذافي هل يؤمن اإلمام أو ال يؤمن فت
أي إذا بلغ موضع التأمين، وقد قيل إن التأمين هو الدعاء وهذا عدول عن الظاهر " فإذا أمن فأمنوا"قوله 

فإذا قال غير المغضوب عليهم وال "أعني أن يفهم من قوله : لشيء غير مفهوم من الحديث إال بقياس
  .أنه ال يؤمن اإلمام" منوالين فأالضا

  :وأما متى يكبر اإلمام
وقوم . ال يكبر إال بعد تمام اإلقامة واستواء الصفوف، وهو مذهب مالك والشافعي وجماعة: فإن قوما قالوا

هو إن موضع التكبير هو قبل أن يتم اإلقامة، واستحسنوا تكبيره عند قول المؤذن قد قامت الصالة، و : قالوا
  .حنيفة والثوري وزفرمذهب أبي 

أقبل علينا رسول : "أما حديث أنس فقال. حديث أنس وحديث بالل وسبب الخالف في ذلك تعارض ظاهر
وظاهر هذا أن " أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري: قبل أن يكبر في الصالة فقال اهللا 

ر أنه كان إذا تمت اإلقامة واستوت الصفوف الكالم منه كان بعد الفراغ من اإلقامة، مثل ما روي عن عم
يا رسول اهللا ال تسبقني : ، فكان يقول لهأنه كان يقيم للنبي "وأما حديث بالل فإنه روى . حينئذ يكبر

  .كان يكبر واإلقامة لم تتم فهذا يدل على أن رسول اهللا : قالوا. خرجه الطحاوي" بآمين
  :أرتج عليهوأما اختالفهم في الفتح على اإلمام إذا 
  .الفتح عليه، ومنع ذلك الكوفيون فإن مالكا والشافعي وأكثر العلماء أجازوا

: تردد في آية، فلما انصرف قال أنه روي أن رسول اهللا "في ذلك اختالف اآلثار، وذلك  وسبب الخالف
ال يفتح على "ل وروي عنه عليه الصالة والسالم أنه قا. أي يريد الفتح عليه" أين أبي ألم يكن في القوم؟

  .علي، والجواز عن ابن عمر مشهور والخالف في ذلك في الصدر األول، والمنع مشهور عن" اإلمام
  :وأما موضع اإلمام

ا من ذلك اليسير، فإن قوما أجازوا أن يكون أرفع من موضع المأمومين، وقوم منعوا ذلك، وقوم استحبو 
  .وهو مذهب مالك

أم الناس على المنبر  أنه : "أحدهما الحديث الثابت: متعارضانوسبب الخالف في ذلك حديثان 
والثاني ما رواه أبو داود أن حذيفة أم "ليعلمهم الصالة، وأنه كان إذا أراد أن يسجد نزل من على المنبر

ألم تعلم أنهم كانوا ينهون : الناس على دكان، فأخذ ابن مسعود بقميصه فجذبه، فلما فرغ من صالته قال
وقد اختلفوا هل يجب على اإلمام أن ينوي اإلمامة أم ال؟ فذهب قوم إلى . ، أو ينهى عن ذلك؟عن ذلك

بعد دخوله في الصالة،  أنه ليس ذلك بواجب عليه لحديث ابن عباس أنه أقام إلى جنب رسول اهللا 



                                                                                              
 

 

وهذا  ورأى قوم أن هذا محتمل، وأنه البد من ذلك إذا كان يحمل بعض أفعال الصالة عن المأمومين،
  .على مذهب من يرى أن اإلمام يحمل فرضا أو نفال عن المأمومين

  :الفصل الثالث
  .ام، واألحكام اخلاصة باملأمومنييف مقام املأموم من اإلم

  :ويف هذا الباب مخس مسائل
  :املسألة األوىل

حديث ابن اتفق جمهور العلماء على أن سنة الواحد المنفرد أن يقوم عن يمين اإلمام لثبوت ذلك من 
عباس وغيره، وأنهم إن كانوا ثالثة سوى اإلمام قاموا وراءه، واختلفوا إذا كانا اثنين سوى اإلمام، فذهب 

بل يقوم اإلمام : لكوفيونوقال أبو حنيفة وأصحابه وا. مالك والشافعي إلى أنهما يقومان خلف اإلمام
  .بينهما

قمت عن : "هما حديث جابر بن عبد اهللا قالأحد: أن في ذلك حديثين متعارضين والسبب في اختالفهم
، فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه، ثم جاء جابر بن صخر فتوضأ، ثم جاء يسار رسول اهللا 

والحديث الثاني حديث ابن " فأخذ بأيدينا جميعا، فدفعنا حتى قمنا خلفه فقام عن يسار رسول اهللا 
واختلف رواة هذا : قال أبو عمر مسعود أنه صلى بعلقمة واألسود فقام وسطهما، وأسنده إلى النبي 

الحديث، فبعضهم أوقفه وبعضهم أسنده، والصحيح أنه موقوف، وأما أن سنة المرأة أن تقف خلف الرجل 
إن كان هنالك رجل سوى اإلمام، أو خلف اإلمام إن كانت وحدها، فال أعلم في ذلك خالفا أو الرجال 

أن النبي صلى اهللا عليه وسلم صلى به وبأمه أو خالته، "لثبوت ذلك من حديث أنس الذي خرجه البخاري 
ا واليتيم وراءه فصففت أن"والذي خرجه عنه أيضا مالك أنه قال " فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا: قال

وسنة الواحد عند الجمهور أن يقف عن يمين اإلمام لحديث ابن " عليه الصالة والسالم، والعجوز من ورائنا
بل عن يساره، وال خالف في أن المرأة الواحدة تصلي خلف : وقال قوم. عباس حين بات عند ميمونة

  .والمرأة خلفهاإلمام، وأنها إن كانت مع الرجل صلى الرجل إلى جانب اإلمام 
  :املسألة الثا�ية

أجمع العلماء على أن الصف األول مرغب فيه، وكذلك تراص الصفوف وتسويتها لثبوت األمر بذلك عن 
مد وقال أح. ، واختلفوا إذا صلى إنسان خلف الصف وحده، فالجمهور على أن صالته تجزئرسول اهللا 

  .وأبو ثور وجماعة صالته فاسدة
: اختالفهم في تصحيح حديث وابصة ومخالفة العمل له، وحديث وابصة هو أنه قال  وسبب اختالفهم

وكان الشافعي يرى أن هذا يعارضه قيام العجوز وحدها خلف الصف في " ال صالة لقائم خلف الصف"
وكان أحمد . ليس في ذلك حجة، ألن سنة النساء هي القيام خلف الرجال: وكان أحمد يقول. حديث أنس

واحتج الجمهور . هو مضطرب اإلسناد ال تقوم به حجة: وقال غيره. ا يصحح حديث وابصةكما قلن



                                                                                              
 

 

" زادك اهللا حرصا وال تعد"باإلعادة وقال له  بحديث أبي بكرة أنه ركع دون الصف فلم يأمره رسول اهللا 
  .أعني بين حديث وابصة وحديث أبي بكرة: ولو حمل هذا على الندب لم يكن تعارض

  :الثةاملسألة الث
اختلف الصدر األول في الرجل يريد الصالة فيسمع اإلقامة هل يسرع المشي إلى المسجد أم ال مخافة أن 

وروي . يفوته جزء من الصالة؟ فروي عن عمرو وابن مسعود أنهم كانوا يسرعون المشي إذا سمعوا اإلقامة
ي، بل أن تؤتى الصالة بوقار عن زيد بن ثابت وأبي ذر وغيرهم من الصحابة أنهم كانوا ال يرون السع

م إذا ثوب بالصالة فال تأتوها وأنت"وسكينة، وبهذا القول قال فقهاء األمصار لحديث أبي هريرة الثابت 
  ".تسعون، وأتوها وعليكم السكينة

لقوله تعاىل أنه لم يبلغهم هذا الحديث أو رأوا أن الكتاب يعارضه  ويشبه أن يكون سبب الخالف في ذلك
  .} وسارعوا إىل مغفرة من ربكم{وقوله } السابقون السابقون أولئك املقربون{وقوله } اخلريات فاستبقوا{

وبالجملة فأصول الشرع تشهد بالمبادرة إلى الخير، لكن إذا صح الحديث وجب أن تستثنى الصالة من 
  .بين سائر أعمال القرب

  :املسألة الرابعة
البدء في أول اإلقامة على األصل في الترغيب في  متى يستحب أن يقام إلى الصالة، فبعض استحسن

حتى يروا : قد قامت الصالة، وبعضهم عند حي على الفالح، وبعضهم قال: المسارعة، وبعض عند قوله
اإلمام، وبعضهم لم يحد في ذلك حدا كمالك رضي اهللا عنه، فإنه وكل ذلك إلى قدر طاقة الناس، وليس 

فإن " إذا أقيمت الصالة فال تقوموا حتى تروني: "تادة أنه قال في هذا شرع مسموع إال حديث أبي ق
أعني أنه ليس فيها شرع، وأنه : صح هذا وجب العمل به، وٕاال فالمسألة باقية على أصلها المعفو عنه

  .متى قام كل فحسن
  :املسألة اخلامسة

ذهب مالك وكثير من العلماء إلى أن الداخل وراء اإلمام إذا خاف فوات الركعة بأن يرفع اإلمام رأسه منها 
إن تمادى حتى يصل إلى الصف األول أن له أن يركع دون الصف األول ثم يدب راكعا، وكره ذلك 

وما ذهب إليه مالك  .الشافعي، وفرق أبو حنيفة بين الجماعة والواحد، فكرهه للواحد، وأجازه للجماعة
  .مروي عن زيد بن ثابت وابن مسعود

يصلي   أنه دخل المسجد ورسول اهللا"اختالفهم في تصحيح حديث أبي بكرة، وهو  وسبب اختالفهم
من الساعي؟ قال أبو بكرة : قال بالناس وهم ركوع، فركع ثم سعى إلى الصف، فلما انصرف رسول اهللا 

  ".تعدزادك اهللا حرصا وال : أنا، قال
  :الفصل الرابع



                                                                                              
 

 

  .يف معرفة ما جيب على املأموم أن يتبع فيه اإلمام
  :املسألة األوىل

سمع اهللا : وأجمع العلماء على أنه يجب على المأموم أن يتبع اإلمام في جميع أقواله وأفعاله إال في قوله
اختالفهم في قوله وأما . لمن حمده، وفي جلوسه إذا صلى جالسا لمرض عند من أجاز إمامة الجالس

سمع اهللا لمن حمده : سمع اهللا لمن حمده، فإن طائفة ذهبت إلى أن اإلمام يقول إذا رفع رأسه من الركوع
وذهبت طائفة . ربنا ولك الحمد فقط، وممن قال بهذا القول مالك وأبو حنيفة وغيرهما: فقط، ويقول المأموم

 لمن حمده ربنا ولك الحمد، وٕان المأموم يتبع فيهما أخرى إلى أن اإلمام والمأموم يقوالن جميعا سمع اهللا
وقد روي عن أبي حنيفة أن المنفرد واإلمام يقوالنهما جميعا، وال خالف . معا اإلمام كسائر التكبير سواء

  .أعني أنه يقولهما جميعا: لمنفردفي ا
ما جعل اإلمام إن"قال  أحدهما حديث أنس أن النبي : وسبب االختالف في ذلك حديثان متعارضان

" ربنا ولك الحمد: ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وٕاذا رفع فارفعوا، وٕاذا قال سمع اهللا لمن حمده فقولوا
كان إذا افتتح الصالة رفع يديه حذو منكبيه، وٕاذا رفع رأسه من  أنه "والحديث الثاني حديث ابن عمر 
: فمن رجح مفهوم حديث أنس قال" ا ولك الحمدسمع اهللا لمن حمده ربن: الركوع رفعهما أيضا كذلك وقال

ال يقول المأموم سمع اهللا لمن حمده وال اإلمام ربنا ولك الحمد، وهو من باب دليل الخطاب، ألنه جعل 
يقول اإلمام ربنا ولك : ومن رجح حديث ابن عمر قال. حكم المسكوت عنه بخالف حكم المنطوق به

إنما جعل اإلمام "  ام في قوله سمع اهللا لمن حمده لعموم قولهالحمد، ويجب على المأموم أن يتبع اإلم
والحق في ذلك أن حديث أنس . ومن جمع بين الحديثين فرق في ذلك بين اإلمام والمأموم" ليؤتم به

. يقتضي بدليل الخطاب أن اإلمام ال يقول ربنا ولك الحمد، وأن المأموم ال يقول سمع اهللا لمن حمده
ضي نصا أن اإلمام يقول ربنا ولك الحمد، فال يجب أن يترك النص بدليل الخطاب وحديث ابن عمر يقت

سمع اهللا لمن حمده : وحديث أنس يقتضي بعمومه أن المأموم يقول. فإن النص أقوى من دليل الخطاب
وبدليل خطابه أن ال يقولها، فوجب أن يرجح بين العموم ودليل " إنما جعل اإلمام ليؤتم به"بعموم قوله 

لخطاب، وال خالف أن العموم أقوى من دليل الخطاب، لكن العموم يختلف أيضا في القوة والضعف، ا
: ولذلك ليس يبعد أن يكون بعض أدلة الخطاب أقوى من بعض أدلة العموم فالمسألة لعمري اجتهادية

  .أعني في المأموم
  :وأما املسألة الثا�ية

فيها أن العلماء اتفقوا على أنه ليس للصحيح أن يصلي وهي صالة القائم خلف القاعد، فإن حاصل القول 
واختلفوا إذا كان المأموم صحيحا فصلى } وقوموا هلل قا�تني{لقوله تعاىل  فرضا قاعدا إذا كان منفردا أو إماما

أحدها أن المأموم يصلي خلفه قاعدا، وممن قال بهذا : خلف إمام مريض يصلي قاعدا على ثالثة أقوال
وعلى هذا جماعة : قال أبو عمر بن عبد البر. سحق، والقول الثاني أنهم يصلون خلفه قياماالقول أحمد وإ 



                                                                                              
 

 

فقهاء األمصار الشافعي وأصحابه وأبو حنيفة وأصحابه وأهل الظاهر وأبو ثور وغيرهم، وزاد هؤالء فقال 
اسم أنه ال تجوز وروى ابن الق. يصلون وراءه قياما وٕان كان ال يقوى على الركوع والسجود بل يؤمئ إيماء

إمامة القاعد وأنه إن صلوا خلفه قياما أو قعودا بطلت صالتهم، وقد روي عن مالك أنهم يعيدون الصالة 
  .ى المنع، واألول هو المشهور عنهفي الوقت، وهذا إنما بني على الكراهة ال عل

ينة عند مالك، أعني عمل أهل المد: في ذلك ومعارضة العمل لآلثار وسبب االختالف تعارض اآلثار
" وٕاذا صلى قاعدا فصلوا قعودا": أحدهما حديث أنس، وهو قوله : وذلك أن في ذلك حديثين متعارضين

وهو شاك جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن  أنه صلى "وحديث عائشة في معناه، وهو 
إنما جعل اإلمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وٕاذا رفع فارفعوا، وٕاذا صلى جالسا "اجلسوا فلما انصرف قال 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خرج في مرضه الذي "والحديث الثاني حديث عائشة " فصلوا جلوسا
مسجد فوجد أبا بكر وهو قائم يصلي بالناس، فاستأخر أبو بكر فأشار إليه رسول اهللا توفي منه، فأتى ال

  أن كما أنت، فجلس رسول اهللا  إلى جنب أبي بكر، فكان أبو بكر يصلي بصالة رسول اهللا ،
مذهب النسخ، ومذهب : فذهب الناس في هذين الحديثين مذهبين" وكان الناس يصلون بصالة أبي بكر

أن النبي عليه الصالة "إن ظاهر حديث عائشة وهو : فأما من ذهب مذهب النسخ فإنهم قالوا .الترجيح
ألنه ال يجوز أن يكون إمامان في صالة واحدة، وٕان " والسالم كان يؤم الناس، وأن أبا بكر كان مسمعا

لسالم، إذ كان كان جالسا، فوجب أن يكون هذا من فعله عليه الصالة وا الناس كانوا قياما، وٕان النبي 
وأما من ذهب مذهب الترجيح فإنهم رجحوا حديث أنس بأن قالوا . آخر ما فعله ناسخا لقوله وفعله المتقدم

. أو أبو بكر؟ إن هذا الحديث قد اضطربت الرواية عن عائشة فيه فيمن كان اإلمام، هل رسول اهللا 
على جواز إمامة القاعد، وٕانما اختلفا في  وأما مالك فليس له مستند من السماع، ألن كال الحديثين اتفقا

قيام المأموم أو قعوده، حتى إنه لقد قال أبو محمد بن حزم إنه ليس في حديث عائشة أن الناس صلوا ال 
وقد ذكر أبو : قال أبو عمر. قياما وال قعودا، وليس يجب أن يترك المنصوص عليه لشيء لم ينص عليه

ال يؤم الناس أحد قاعدا، فإن أمهم قاعدا فسدت صالتهم : المصعب في مختصره عن مالك أنه قال
قال أبو عمر وهذا حديث ال يصح عند أهل العلم " ال يؤمن أحد بعدي قاعدا"قال  ألن النبي  ؛وصالته

بالحديث، ألنه يرويه جابر الجعفي مرسال، وليس بحجة فيما أسند فكيف فيما أرسل؟ وقد روى ابن القاسم 
خرج وهو مريض، فكان  أن رسول اهللا "حتج بما رواه ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن مالك أنه كان ي

ما مات نبي حتى يؤمه رجل من : يصلي بصالة أبي بكر وقال أبو بكر هو اإلمام، وكان رسول اهللا 
ال وهذا ليس فيه حجة إال أن يتوهم أنه ائتم بأبي بكر ألنه ال تجوز صالة اإلمام القاعد، وهذا ظن " أمته

  .يجب أن يترك له النص مع ضعف هذا الحديث
  :الفصل اخلامس
  .يف صفة االتباع



                                                                                              
 

 

  .يف حكم من رفع رأسه قبل اإلمام إحدامها يف وقت تكبرية اإلحرام للمأموم، والثا�ية: مسألتانوفيه 
فإن مالكا استحسن أن يكبر بعد فراغ اإلمام من تكبيرة اإلحرام،  :أما اختالفهم في وقت تكبير المأموم

وغيره يكبر : وقال أبو حنيفة. وٕان كبر معه أجزأه، وقد قيل إنه ال يجزئه، وأما إن كبر قبله فال يجزئه: قال
وهو  إحداهما مثل قول مالك: وأما الشافعي فعنه في ذلك روايتان. مع تكبيرة اإلمام، فإن فرغ قبله لم يجزه

: وسبب الخالف أن في ذلك حديثين متعارضين. والثانية أن المأموم إن كبر قبل اإلمام أجزأه. األشهر
أنه عليه الصالة والسالم كبر في "والثاني ما روي " فإذا كبر فكبروا"أحدهما قوله عليه الصالة والسالم 

فظاهر هذا أن تكبيره " أثر الماء صالة من الصلوات، ثم أشار إليهم أن امكثوا فذهب ثم رجع وعلى رأسه
وقع بعد تكبيرهم ألنه لم يكن له تكبير أوال لمكان عدم الطهارة، وهو أيضا مبني على أصله أن صالة 
المأموم غير مرتبطة بصالة اإلمام، والحديث ليس فيه ذكر هل استأنفوا التكبير أو لم يستأنفوه، فليس 

مام إما األصل هو االتباع وذلك ال يكون إال بعد أن يتقدم اإلينبغي أن يحمل على أحدهما إال بتوقيف، و 
  .بالتكبير وٕاما بافتتاحه

فإن الجمهور يرون أنه أساء ولكن صالته جائزة، وأنه يجب عليه أن يرجع  :وأما من رفع رأسه قبل اإلمام
ا يخاف الذي أم" وذهب قوم إلى أن صالته تبطل للوعيد الذي جاء في ذلك، وهو قوله . فيتبع اإلمام

  .؟"يرفع رأسه قبل اإلمام أن يحول اهللا رأسه رأس حمار
  :الفصل السادس

  .فيما محله اإلمام عن املأمومني
اختلفوا في ذلك واتفقوا على أنه ال يحمل اإلمام عن المأموم شيئا من فرائض الصالة ما عدا القراءة، فإنهم 

  :على ثالثة أقوال
  .ر فيه وال يقرأ معه فيما جهر بهفيما أس أحدها أن المأموم يقرأ مع اإلمام
  .والثاني أنه ال يقرأ معه أصال

والثالث أنه يقرأ فيما أسر أم الكتاب وغيرها، وفيما جهر أم الكتاب فقط، وبعضهم فرق في الجهر بين أن 
قال مالك، يسمع قراءة اإلمام أو ال يسمع، فأوجب عليه القراءة إذا لم يسمع، ونهاه عنها إذا سمع، وباألول 

وبالثاني قال أبو حنيفة، وبالثالث قال الشافعي، والتفرقة . إال أنه يستحسن له القراءة فيما أسر فيه اإلمام
  .أو ال يسمع هو قول أحمد بن حنبلبين أن يسمع 

اختالف األحاديث في هذا الباب وبناء بعضها على بعض، وذلك أن في ذلك أربعة  والسبب في اختالفهم
وما ورد من األحاديث في هذا المعنى مما ذكرناه " ال صالة إال بفاتحة الكتاب" دها قوله أح: أحاديث

انصرف من صالة جهر  والثاني ما روى مالك عن أبي هريرة؟ أن رسول اهللا . في باب وجوب القراءة
إني :  نعم أنا يا رسول اهللا، فقال رسول اهللا: هل قرأ معي منكم أحد آنفا، فقال رجل: فيها بالقراءة فقال

والثالث حديث عبادة بن . فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر فيه رسول اهللا " أقول مالي أنازع القرآن



                                                                                              
 

 

إني ألراكم تقرءون : فلما انصرف قال. فثقلت عليه القراءة صلى بنا رسول اهللا صالة الغداة"الصامت قال 
قال أبو عمر، وحديث عبادة بن الصامت هنا من " فال تفعلوا إال بأم القرآن: نعم، قال: وراء اإلمام، قلنا

من كان له "قال  والحديث الرابع حديث جابر عن النبي . رواية مكحول وغيره متصل السند صحيح
وفي هذا أيضا حديث خامس صححه أحمد بن حنبل، وهو ما روي أنه قال عليه " راءةإمام فقراءته له ق
فمن الناس من . فاختلف الناس في وجه جمع هذه األحاديث" إذا قرأ اإلمام فأنصتوا"الصالة والسالم 

. استثنى من النهي عن القراءة فيما جهر فيه اإلمام قراءة أم القرآن فقط على حديث عبادة بن الصامت
المأموم فقط في صالة الجهر لمكان " ال صالة إال بفاتحة الكتاب" ومنهم من استثنى من عموم قوله 

وإذا قرئ {قوله تعاىل النهي الوارد عن القراءة فيما جهر فيه اإلمام في حديث أبي هريرة، وأكد ذلك بظاهر 
ومنهم من استثنى القراءة الواجبة على . الصالةوهذا إنما ورد في : قالوا} القرآن فاستمعوا له وأ�صتوا لعلكم ترمحون

المصلي المأموم فقط سرا كانت الصالة أو جهرا، وجعل الوجوب الوارد في القراءة في حق اإلمام والمنفرد 
فقط مصيرا إلى حديث جابر، وهو مذهب أبي حنيفة، فصار عنده حديث جابر مخصصا لقوله عليه 

ألنه ال يرى وجوب قراءة أم القرآن في الصالة، وٕانما يرى " فقطواقرأ ما تيسر معك "الصالة والسالم 
وجوب القراءة مطلقا على ما تقدم، وحديث جابر لم يروه مرفوعا إال جابر الجعفي، وال حجة في شيء مما 

  .وهو حديث ال يصح إال مرفوعا عن جابر: قال أبو عمر. ينفرد به
  

  :الفصل السابع
  .صالة اإلمام يتعدى الفساد إىل املأمومنييف األشياء اليت إذا فسدت هلا 

واختلفوا إذا  قطع أن صالة المأمومين ليست تفسد؛واتفقوا على أنه إذا طرأ عليه الحدث في الصالة ف
صالتهم فاسدة، : صالتهم صحيحة، وقال قوم: صلى بهم وهو جنب وعلموا بذلك بعد الصالة، فقال قوم

نابته أو ناسيا لها، فقالوا إن كان عالما فسدت صالتهم، وٕان كان وفرق قوم بين أن يكون اإلمام عالما بج
  .ل أبو حنيفة، وبالثالث قال مالكناسيا لم تفسد صالتهم، وباألول قال الشافعي، وبالثاني قا

هل صحة انعقاد صالة المأموم مرتبطة بصحة صالة اإلمام أم ليست مرتبطة؟ فمن لم  وسبب اختالفهم
صالتهم فاسدة، ومن فرق بين السهو والعمد : صالتهم جائزة، ومن رآها مرتبطة قال: يرها مرتبطة قال

ب كبر في صالة من الصلوات، ثم أشار إليهم أن امكثوا، فذه أنه "قصد إلى ظاهر األثر المتقدم وهو 
فإن ظاهر هذا أنهم بنوا على صالتهم والشافعي يرى أنه لو كانت الصالة " ثم رجع وعلى جسمه أثر الماء

  .مرتبطة للزم أن يبدءوا بالصالة مرة ثانية
  .الباب الثالث من اجلملة الثالثة

  :هذا الباب منحصر يف أربعة فصول والكالم احمليط بقواعد



                                                                                              
 

 

  .من تجبفي وجوب الجمعة وعلى : ولالفصل األ
  .في شروط الجمعة: الفصل الثاني

  .في أركان الجمعة: لثالثلفص ا
  .في أحكام الجمعة: الرابع الفصل

  .يف وجوب اجلمعة ومن جتب عليه :الفصل األول
أما وجوب صالة الجمعة على األعيان فهو الذي عليه الجمهور لكونها بدال من واجب وهو الظهر، 

واألمر على } يا أيها الذين آمنوا إذا �ودي للصالة من يوم اجلمعة فاسعوا إىل ذكر اهلل وذروا البيع{قوله تعاىل  ولظاهر
" لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن اهللا على قلوبهم"الوجوب، ولقوله عليه الصالة والسالم 
  .أنها سنة وعن مالك رواية شاذة. وذهب قوم إلى أنها من فروض الكفايات

وأما على من تجب " إن هذا يوم جعله اهللا عيدا" تشبيهها بصالة العيد لقوله  والسبب في هذا االختالف
فعلى من وجدت فيه شروط وجوب الصالة المتقدمة ووجد فيها زائدا عليها أربعة شروط اثنان باتفاق 

ب على امرأة وال على مريض باتفاق، أما المتفق عليهما فالذكورة والصحة، فال تج. واثنان مختلف فيهما
وأما المختلف فيهما فهما المسافر والعبد، فالجمهور على أنه ال . ولكن إن حضروا كانوا من أهل الجمعة

وسبب اختالفهم اختالفهم في صحة . تجب عليهما الجمعة، وداود وأصحابه على أنه تجب عليهما الجمعة
. عبد مملوك: عة حق واجب على كل مسلم في جماعة إال أربعةالجم": األثر الوارد في ذلك، وهو قوله 

والحديث لم يصح عند أكثر " أو مسافر"وفيه "إال خمسة"وفي أخرى " أو صبي أو مريض. أو امرأة
  .العلماء

  .الفصل الثا�ي يف شروط اجلمعة
أعني الثمانية المتقدمة ما عدا : على أنها شروط الصالة المفروضة بعينها وأما شروط الجمعة فاتفقوا

أما الوقت فإن الجمهور . الوقت واألذان، فإنهم اختلفوا فيهما، وكذلك اختلفوا في شروطها المختصة بها
وز أعني وقت الزوال، وأنها ال تجوز قبل الزوال، وذهب قوم إلى أنه يج: على أن وقتها وقت الظهر بعينه

  .بل الزوال وهو قول أحمد بن حنبلأن تصلى ق
في مفهوم اآلثار الواردة في تعجيل الجمعة مثل ما خرجه البخاري عن سهل  والسبب في هذا االختالف

ومثل ما روي أنهم كانوا . وال نقيل إال بعد الجمعة بن سعد أنه قال ما كنا نتغدى على عهد رسول اهللا 
أظالل، فمن فهم من هذه اآلثار الصالة قبل الزوال أجاز ذلك، ومن لم  يصلون وينصرفون وما للجدران

يفهم منها إال التكبير فقط لم يجز ذلك لئال تتعارض األصول في هذا الباب، وذلك أنه قد ثبت من حديث 
وأيضا فإنها لما كانت بدال من الظهر " كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس أن النبي "أنس بن مالك 

يكون وقتها وقت الظهر، فوجب من طريق الجمع بين هذه اآلثار أن تحمل تلك على التبكير، إذ  وجب أن
  .ليست نصا في الصالة قبل الزوال، وهو الذي عليه الجمهور



                                                                                              
 

 

وأما األذان فإن جمهور الفقهاء اتفقوا على أن وقته هو إذا جلس اإلمام على المنبر واختلفوا هل يؤذن بين 
حد فقط أو أكثر من واحد؟ فذهب بعضهم إلى أنه إنما يؤذن بين يدي اإلمام مؤذن يدي اإلمام مؤذن وا

بل إنما يؤذن : وقال قوم. بل يؤذن اثنان فقط: وقال آخرون. واحد فقط، وهو الذي يحرم به البيع والشراء
  .ثالثة

كان "اختالف اآلثار في ذلك، وذلك أنه روى البخاري عن السائب ابن يزيد أنه قال  والسبب في اختالفهم
النداء يوم الجمعة إذا جلس اإلمام على المنبر على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأبي بكر وعمر، 

يزيد أنه  وروي أيضا عن السائب بن" فلما كان زمان عثمان وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء
كان "وروي أيضا عن سعيد بن المسيب أنه قال " إال مؤذن واحد لم يكن يوم الجمعة لرسول اهللا "قال 

وأبي بكر وعمر أذانا واحدا حين يخرج اإلمام فلما كان زمان  األذان يوم الجمعة على عهد رسول اهللا 
أن المؤذنين كانوا يوم الجمعة "ابن حبيب ورى " عثمان وكثر الناس فزاد األذان األول ليتهيأ الناس للجمعة

. يؤذن يوم الجمعة مؤذنان: فذهب قوم إلى ظاهر ما رواه البخاري، وقالوا" ثالثة على عهد رسول اهللا 
فلما كان زمان عثمان وكثر الناس زاد النداء : إن معنى قوله: وذهب آخرون إلى أن المؤذن واحد فقالوا

  .قامةالثالث أن النداء الثاني هو اإل
  .بهوأخذ آخرون بما رواه ابن حبيب، وأحاديث ابن حبيب عند أهل الحديث ضعيفة وال سيما بما انفرد 

  :وأما شروط الوجوب والصحة املختصة ليوم اجلمعة
فاتفق الكل على أن من شرطها الجماعة، واختلفوا في مقدار الجماعة، فمنهم من الجماعة؛  :الشرط األول

ثالثة دون اإلمام، : ومنهم من قال. ومنهم من قال اثنان سوى اإلمام. وهو الطبري واحد مع اإلمام: قال
ومنهم من لم . وقال قوم ثالثين. ومنهم من اشترط أربعين، وهو قول الشافعي وأحمد. وهو قول أبي حنيفة

لك، وحدهم يشترط عددا، ولكن رأى أنه يجوز بما دون األربعين وال يجوز بالثالثة واألربعة، وهو مذهب ما
  .بأنهم الذين يمكن أن تتقرى بهم قرية

اختالفهم في أقل ما ينطلق عليه اسم الجمع هل ذلك ثالثة أو أربعة أو اثنان،  :وسبب اختالفهم في هذا
وهل اإلمام داخل فيهم أم ليس بداخل فيهم؟ وهل الجمع المشترط في هذه الصالة هو أقل ما ينطلق عليه 

ال، وذلك هو أكثر من الثالثة واألربعة، فمن ذهب إلى أن الشرط في ذلك هو اسم الجمع في غالب األحو 
أقل ما ينطلق عليه اسم الجمع وكان عنده أن أقل ما ينطلق عليه اسم الجمع اثنان، فإن كان ممن يعد 
اإلمام في الجمع المشترط في ذلك قال تقوم الجمعة باثنين اإلمام وواحد ثان، وٕان كان ممن ال يرى أن 

عد اإلمام في الجمع قال تقوم باثنين سوى اإلمام، ومن كان أيضا عنده أن أقل الجمع ثالثة، فإن كان ال ي
يعد اإلمام في جملتهم قال بثالثة سوى اإلمام، وٕان كان ممن يعد اإلمام في جملتهم وافق قول من قال أقل 

ه في األكثر والعرف المستعمل اسم وأما من راعى ما ينطلق علي. الجمع اثنان ولم يعد اإلمام في جملتهم
الجمع قال ال تنعقد باالثنين وال باألربعة ولم يحد في ذلك حدا، ولما كان من شرط الجمعة االستيطان 
. عنده حد هذا الجمع بالقدر من الناس الذين يمكنهم أن يسكنوا على حدة من الناس وهو مالك رحمه اهللا



                                                                                              
 

 

روي أن هذا العدد كان في أول جمعة صليت بالناس، فهذا هو  وأما من اشترط األربعين فمصيرا إلى ما
أعني شروط الوجوب وشروط الصحة فإن من الشروط ما هي شروط وجوب : أحد شروط صالة الجمعة

  .أعني أنها شروط وجوب وشروط صحة :فقط، ومنها ما يجمع األمرين جميعا
اتفقوا عليه التفاقهم على أن الجمعة ال تجب ، فإن فقهاء األمصار وأما الشرط الثاني وهو االستيطان

  .على مسافر، وخالف في ذلك أهل الظاهر إليجابهم الجمعة على المسافر
  .ان مع هذا، ولم يشترط العددواشترط أبو حنيفة المصر والسلط
د هو االحتمال المتطرق إلى األحوال الراتبة التي اقترنت بهذه الصالة عن وسبب اختالفهم في هذا الباب

فعله إياها صلى اهللا عليه وسلم هل هي شرط في صحتها أو وجوبها أم ليست بشرط؟ وذلك أنه لم يصلها 
صلى اهللا عليه وسلم إال في جماعة ومصر ومسجد جامع، فمن رأى أن اقتران هذه األشياء بصالته مما 

لبعض دون يوجب كونها شرطا في صالة الجمعة اشترطها، ومن رأى بعضها دون بعض اشترط ذلك ا
غيره كاشتراط مالك المسجد وتركه اشتراط المصر والسلطان، ومن هذا الوضع اختلفوا في مسائل كثيرة 

  جمعتان في مصر واحد أو ال تقام؟ من هذا الباب مثل اختالفهم هل تقام
ة في اشتراط األحوال واألفعال المقترنة بها هو كون بعض تلك األحوال أشد مناسب والسبب في اختالفهم

ألفعال الصالة من بعض، ولذلك اتفقوا على اشتراط الجماعة، إذ كان معلوما من الشرع أنها حال من 
األحوال الموجودة في الصالة، ولم ير مالك المصر وال السلطان شرطا في ذلك لكونه غير مناسب 

ن أصحابه هل ألحوال الصالة ورأى أن المسجد شرطا لكونه أقرب مناسبة، حتى لقد اختلف المتأخرون م
من شرط المسجد السقف أم ال؟ وهل من شرطه أن تكون الجمعة راتبة فيه أم ال؟ وهذا كله لعله تعمق في 

إن هذه لو كانت شروطا في صحة الصالة لما جاز أن يسكت : ولقائل أن يقول. هذا الباب ودين اهللا يسر
واهللا } لتبني هلم الذي اختلفوا فيه{ولقوله تعاىل } إليهملتبني للناس ما �زل {لقوله تعاىل ، وال أن يترك بيانها عنها 

  .المرشد للصواب
  .نالفصل الثالث يف األركا

  .اتفق المسلمون على أنها خطبة وركعتان بعد الخطبة، واختلفوا في ذلك في خمس مسائل هي قواعد هذا الباب
  :املسألة األوىل

في الخطبة، هل هي شرط في صحة الصالة وركن من أركانها أم ال؟ فذهب الجمهور إلى أنها شرط 
  . إنها ليست بفرض، وجمهور أصحاب مالك على أنها فرض إال ابن الماجشون: وقال قوم. وركن

هل األصل المتقدم من احتمال كل ما اقترن بهذه الصالة أن يكون من شروطها أو وسبب اختالفهم هو 
فمن رأى أن الخطبة حال من األحوال المختصة بهذه الصالة، وبخاصة إذا توهم أنها عوض .  يكونال

إنها ركن من أركان هذه الصالة وشرط في صحتها، ومن : من الركعتين اللتين نقصتا من هذه الصالة قال
روط رأى أن المقصود منها هو الموعظة المقصودة من سائر الخطب رأى أنها ليست شرطا من ش



                                                                                              
 

 

الصالة، وٕانما وقع خالف في هذه الخطبة هل هي فرض أم ال؟ لكونها راتبة من سائر الخطب، وقد احتج 
  .وقالوا هو الخطبة} فاسعوا إىل ذكر اهلل{بقوله تعاىل  لوجوبها قوم

  :املسألة الثا�ية
اسم خطبة في  هو أقل ما ينطلق: واختلف الذين قالوا بوجوبها في القدر المجزئ منها فقال ابن القاسم

أقل ما يجزئ من ذلك خطبتان اثنتان : وقال الشافعي. كالم العرب من الكالم المؤلف المبتدأ بحمد اهللا
يكون في كل واحدة منهما قائما يفصل إحداهما من األخرى بجلسة خفيفة يحمد اهللا في كل واحدة منهما 

  .لقرآن في األولى ويدعو في اآلخرةفي أولها ويصلي على النبي ويوصي بتقوى اهللا ويقرأ شيئا من ا
هل يجزئ من ذلك أقل ما ينطلق عليه االسم اللغوي أو االسم الشرعي، فمن  والسبب في اختالفهم هو

. فيها  رأى أن المجزئ أقل ما ينطلق عليه االسم اللغوي لم يشترط فيها شيئا من األقوال التي نقلت عنه
عليه االسم الشرعي اشترط فيها أصول األقوال التي نقلت  ومن رأى أن المجزئ من ذلك أقل ما ينطلق

  .ي األقوال الراتبة الغير مبتذلةأعن: من خطبه 
أن الخطبة التي نقلت عنه فيها أقوال راتبة وغير راتبة، فمن اعتبر األقوال  والسبب في هذا االختالف

أعني اسم خطبة عند : اللغوي يكفي من ذلك أقل ما ينطلق عليه االسم: الغير راتبة وغلب حكمها قال
ال يجزئ من ذلك إال أقل ما ينطلق عليه اسم : ومن اعتبر األقوال الراتبة وغلب حكمها قال. العرب

الخطبة في عرف الشرع واستعماله، وليس من شرط الخطبة عند مالك الجلوس، وهو شرط كما قلنا عند 
نه استراحة للخطيب لم يجعله شرطا، ومن جعل الشافعي، وذلك أنه من اعتبر المعنى المعقول منه من كو 

  .ذلك عبادة جعله شرطا
  :املسألة الثالثة

فمنهم من رأى أن اإلنصات واجب : اختلفوا في اإلنصات يوم الجمعة واإلمام يخطب على ثالثة أقوال
 على كل حال وأنه حكم الزم من أحكام الخطبة، وهم الجمهور ومالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد بن

حنبل وجميع فقهاء األمصار، وهؤالء انقسموا ثالثة أقسام، فبعضهم أجاز التشميت ورد السالم في وقت 
الخطبة، وبه قال الثوري واألوزاعي وغيرهم وبعضهم لم يجز رد السالم وال التشميت، وبعض فرق بين 

  .ميت فقالوا يرد السالم وال يشمتالسالم والتش
ول، وهو أن الكالم في حال الخطبة جائز إال في حين قراءة القرآن فيها، والقول الثاني مقابل القول األ

  .النخعي،وهو مروي عن الشعبي وسعيد بن جبير وٕابراهيم 
والقول الثالث الفرق بين أن يسمع الخطبة أو ال يسمعها، فإن سمعها أنصت وٕان لم يسمع جاز له أن 

طاء وجماعة، والجمهور على أنه إن تكلم لم تفسد يسبح أو يتكلم في مسألة من العلم، وبه قال أحمد وع
من لغا فصالته ظهر أربع وٕانما صار الجمهور لوجوب اإلنصات : وروي عن ابن وهب أنه قال. صالته

إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة واإلمام "لحديث أبي هريرة أن النبي عليه الصالة والسالم قال 



                                                                                              
 

 

أعلم لهم شبهة إال أن يكونوا يرون أن هذا األمر قد عارضه  وأما من لم يوجبه فال" يخطب فقد لغوت
أي أن ما عدا القرآن فليس } وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأ�صتوا لعلكم ترمحون{قوله تعاىل  دليل الخطاب في

  .به أن يكون هذا الحديث لم يصلهمواألش. يجب له اإلنصات، وهذا فيه ضعف واهللا أعلم
فالسبب فيه تعارض عموم األمر بذلك لعموم األمر السالم وتشميث العاطس، وأما اختالفهم في رد 

باإلنصات، واحتمال أن يكون كل واحد منهما مستثنى من صاحبه، فمن استثنى من عموم األمر 
بالصمت يوم الجمعة األمر بالسالم وتشميت العاطس أجازهما، ومن استثنى من عموم األمر برد السالم 

يجز ذلك، ومن فرق فإنه استثنى رد السالم من النهي عن  والتشميت األمر بالصمت في حين الخطبة لم
التكلم في الخطبة، واستثنى من عموم األمر التشميت وقت الخطبة، وٕانما ذهب واحد واحد من هؤالء إلى 
واحد واحد من المستثنيات لما غلب على ظنه من قوة العموم في أحدها وضعفه في اآلخر، وذلك أن 

لكالم خاص في الوقت، واألمر برد السالم والتشميت هو عام في الوقت األمر بالصمت هو عام في ا
خاص في الكالم، فمن استثنى الزمان الخاص من الكالم العام لم يجز رد السالم وال التشميت في وقت 

  .النهي عن الكالم العام أجاز ذلكالخطبة، ومن استثنى الكالم الخاص من 
مومين بأحد الخصوصين إال بدليل، فإن عسر ذلك فبالنظر في حد العوالصواب أن ال يصار الستثناء أ

ترجيح العمومات والخصوصات، وترجيح تأكيد األوامر بها والقول في تفصيل ذلك يطول، ولكن معرفة 
ذلك بإيجاز أنه إن كانت األوامر قوتها واحدة والعمومات والخصوصات قوتها واحدة ولم يكن هنالك دليل 

وقع التمانع ضرورة، وهذا يقل وجوده، وٕان لم يكن فوجه الترجيح في العمومات على أي يستثنى من أي 
ن الخصوصين والخصوصات الواقعة في أمثال هذه المواضع هو النظر إلى جميع أقسام النسب الواقعة بي

  :والعمومين، وهي أربع
وة، فهذا ال يصار عمومان في مرتبة واحدة من القوة، وخصوصان في مرتبة واحدة من الق: القسم األول

الثاني مقابل هذا، وهو خصوص في نهاية القوة وعموم في نهاية القسم إلستثناء أحدهما إال بدليل، و 
  .أعني أن يستثنى من العموم الخصوصالضعف، فهذا يجب أن يصار إليه وال بد 

يخصص فيه  ينبغي أنالثالث خصوصان في مرتبة واحدة، وأحد العمومين أضعف من الثاني، فهذا  القسم
  .العموم الضعيف

الرابع عمومان في مرتبة واحدة وأحد الخصوصين أقوى من الثاني، فهذا يجب أن يكون الحكم فيه  القسم
للخصوص القوي، وهذا كله إذا تساوت األوامر فيها في مفهوم التأكيد، فإن اختلفت حدثت من ذلك 

وة األوامر، ولعسر انضباط هذه األشياء قيل إن تراكيب مختلفة ووجبت المقايسة أيضا بين قوة األلفاظ وق
  .كل مجتهد مصيب أو أقل ذلك غير مأثوم

  :املسألة الرابعة
هل يركع أم ال؟ فذهب بعض إلى أنه ال يركع وهو : اختلفوا فيمن جاء يوم الجمعة واإلمام على المنبر

  .ب مالك، وذهب بعضهم إلى أنه يركعمذه



                                                                                              
 

 

إذا جاء "القياس لعموم األثر، وذلك أن عموم قوله عليه الصالة والسالم  والسبب في اختالفهم معارضة 
يوجب أن يركع الداخل في المسجد يوم الجمعة وٕان كان اإلمام يخطب، " أحدكم المسجد فليركع ركعتين

واألمر باإلنصات إلى الخطيب يوجب دليله أن ال يشتغل بشيء مما يشغل عن اإلنصات وٕان كان عبادة، 
إذا جاء أحدكم المسجد واإلمام يخطب "وم هذا األثر ما ثبت من قوله عليه الصالة والسالم ويؤيد عم

أن النبي عليه الصالة والسالم أمر "خرجه مسلم في بعض رواياته، وأكثر رواياته " فليركع ركعتين خفيفتين
ي هل تقبل زيادة فيتطرق إلى هذا الخالف ف. الحديث" الرجل الداخل أن يركع، ولم يقل إذا جاء أحدكم

الراوي الواحد إذا خالفه أصحابه عن الشيخ األول الذي اجتمعوا في الرواية عنه أم ال؟ فإن صحت الزيادة 
وجب العمل بها، فإنها نص في موضع الخالف والنص ال يجب أن يعارض بالقياس، لكن يشبه أن يكون 

  .الذي راعاه مالك في هذا هو العمل
  :املسألة اخلامسة

أكثر الفقهاء على أن من سنة القراءة في صالة الجمعة قراءة سورة الجمعة في الركعة األولى لما تكرر 
كان يقرأ في الركعة األولى  أن رسول اهللا "، وذلك أنه خرج مسلم عن أبي هريرة ذلك من فعله 

لنعمان بن بشير ماذا وروى مالك أن الضحاك بن قيس سأل ا" بالجمعة، وفي الثانية بإذا جاءك المنافقون
" كان يقرأ بهل أتاك حديث الغاشية"على أثر سورة الجمعة قال  يوم الجمعة كان يقرأ به رسول اهللا 

واستحب مالك العمل على هذا الحديث وٕان قرأ عنده بسبح اسم ربك األعلى كان حسنا، ألنه مروي عن 
  .ما أبو حنيفة فلم يقف فيها شيئاعمر بن عبد العزيز وأ
معارضة حال الفعل للقياس، وذلك أن القياس يوجب أن ال يكون لها سورة راتبة  والسبب في اختالفهم

خرج مسلم عن : وقال القاضي. كالحال في سائر الصلوات، ودليل الفعل يقتضي أن يكون لها سورة راتبة
ك األعلى، وهل أتاك كان يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم رب أن رسول اهللا "النعمان ابن بشير 

قال فإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد قرأ بهما في الصالتين، وهذا يدل على أنه " حديث الغاشية
  .ليس هناك سورة راتبة وأن الجمعة ليس كان يقرأ بها دائما

  .الفصل الرابع يف أحكام اجلمعة
  :ويف هذا الباب أربع مسائل

في وقت الرواح : الثالثة. على من تجب ممن خارج المصر: الثانية. في حكم طهر الجمعة: األولى
  .في جواز البيع يوم الجمعة بعد النداء: الرابعة. المرغب فيه إلى الجمعة

  :املسألة األوىل
اختلفوا في طهر الجمعة؛ فذهب الجمهور إلى أنه سنة، وذهب أهل الظاهر إلى أنه فرض وال خالف فيما 

  .صحة الصالةعلم أنه ليس شرطا في أ



                                                                                              
 

 

تعارض اآلثار وذلك أن في هذا الباب حديث أبي سعيد الخدري، وهو قوله عليه  والسبب في اختالفهم
كان : "وفيه حديث عائشة قالت" طهر يوم الجمعة واجب على كل محتلم كطهر الجنابة"الصالة والسالم 

ألول صحيح باتفاق، والثاني الناس عمال أنفسهم فيروحون إلى الجمعة بهيئتهم، فقيل لو اغتسلتم؟ وا
وظاهر حديث أبي سعيد يقتضي وجوب الغسل، وظاهر حديث عاشة أن ذلك . خرجه أبو داود ومسلم

من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل "كان لموضع النظافة وأنه ليس عبادة، وقد روي 
  .سقوط فرضيته إال أنه حديث ضعيف وهو نص في" أفضل

  :الجمعة على من هو خارج المصروأما وجوب 
بل تجب، وهؤالء اختلفوا اختالفا كثيرا، فمنهم : ال تجب على من خارج المصر، وقوم قالوا: فإن قوما قالوا

من كان بينه وبين الجمعة مسيرة يوم وجب عليه اإلتيان إليها وهو شاذ، ومنهم من قال يجب : من قال
يجب عليه اإلتيان من حيث يسمع النداء في : ومنهم من قالعليه اإلتيان إليها على ثالثة أميال، 

ذه المسألة ثبتت في شروط األغلب، وذلك من ثالثة أميال من موضع النداء، وهذان القوالن عن مالك، وه
  .الوجوب

اختالف اآلثار، وذلك أنه ورد أن الناس كانوا يأتون الجمعة من العوالي  وسبب اختالفهم في هذا الباب
الجمعة على من "قال   وروى أبو داود أن النبي. ، وذلك ثالثة أميال من المدينةالنبي في زمان 
  .وهو أثر ضعيف" اه الليل إلى أهلهالجمعة على من آو "وروي " سمع النداء

  :وأما اختالفهم في الساعات التي وردت في فضل الرواح
من راح في الساعة األولى فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، " وهو قوله 

ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح 
هذه الساعات هي فإن الشافعي وجماعة من العلماء اعتقدوا أن " في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة

ساعات النهار فندبوا إلى الرواح من أول النهار، وذهب مالك إلى أنها أجزاء ساعة واحدة قبل الزوال 
من هي أجزاء ساعة قبل الزوال وهو األظهر لوجوب السعي بعد الزوال إال على مذهب : وبعده، وقال قوم

  .يرى أن الواجب يدخله الفضيلة
  :راء وقت النداءوأما اختالفهم في البيع والش

هل النهي عن الشيء  وسبب اختالفهم. يفسخ البيع إذا وقع النداء، وقوما قالوا ال يفسخ: فإن قوما قالوا
  .ة يعود بفساد المنهي عنه أم ال؟الذي أصله مباح إذا تقيد النهي بصف

  .وآداب الجمعة ثالث الطيب والسواك واللباس الحسن، وال خالف فيه لورود اآلثار بذلك
  :الباب الرابع

  .يف صالة السفر
  :وهذا الباب فيه فصالن



                                                                                              
 

 

  .الفصل الثاني في الجمع. الفصل األول في القصر
  .الفصل األول يف القصر

  .لقصر باتفاق، وفي الجمع باختالفوالسفر له تأثير في ا
أن  أما القصر فإنه اتفق العلماء على جواز قصر الصالة للمسافر إال قول شاذ، وهو قول عائشة وهو

إن النبي عليه الصالة والسالم : وقالوا} إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا{لقوله تعاىل  القصر ال يجوز إال للخائف
  :واختلفوا من ذلك في خمسة مواضع إنما قصر ألنه كان خائفا،

أحدها في حكم القصر، والثاني في المسافة التي يجب فيها القصر، والثالث في السفر الذي يجب فيه 
القصر، والرابع في الموضع الذي يبدأ منه المسافر بالتقصير، والخامس في مقدار الزمان الذي يجوز 

  .ذا أقام في موضع أن يقصر الصالةللمسافر فيه إ
فمنهم من رأى أن القصر هو فرض المسافر : فإنهم اختلفوا فيه على أربعة أقوال :فأما حكم القصر

. ومنهم من رأى أن القصر واإلتمام كالهما فرض مخير له كالخيار في واجب الكفارة. المتعين عليه
ومنهم من رأى أنه رخصة وأن اإلتمام أفضل، وبالقول األول قال أبو . ومنهم من رأى أن القصر سنة

أعني أنه فرض متعين، وبالثاني قال بعض أصحاب الشافعي وبالثالث : وأصحابه والكوفيون بأسرهم حنيفة
قال الشافعي في أشهر " أعني أنه رخصة"وبالرابع . قال مالك في أشهر الروايات عنه" أعني أنه سنة"

  .ات عنه، وهو المنصور عند أصحابهالرواي
لصيغة اللفظ المنقول ومعارضة دليل الفعل أيضا للمعنى  معارضة المعنى المعقول والسبب في اختالفهم

المعقول ولصيغة اللفظ المنقول، وذلك أن المفهوم من قصر الصالة للمسافر إنما هو الرخصة لموضع 
إنما : قلت لعمر"ويؤيد هذا حديث يعلى بن أمية قال ، المشقة كما رخص له في الفطر وفي أشياء كثيرة

عجبت مما عجبت "يريد في قصر الصالة في السفر، فقال عمر } تنكم الذين كفرواإن خفتم أن يف{قال اهلل 
فمفهوم " صدقة تصدق اهللا بها عليكم، فاقبلوا صدقته: عما سألتني عنه فقال منه، فسألت رسول اهللا 

وحديث أبي قالبة عن رجل من بني عامر أنه أتى النبي صلى اهللا عليه وسلم فقال له . هذا الرخصة
وهما في الصحيح، وهذا كله يدل على " إن اهللا وضع عن المسافر الصوم وشطر الصالة"  النبي

وأما األثر الذي يعارض بصيغته . التخفيف والرخصة ورفع الحرج، ال أن القصر هو الواجب وال أنه سنة
ركعتين، فرضت الصالة ركعتين "المعنى المعقول ومفهوم هذه اآلثار فحديث عائشة الثابت باتفاق قالت 

وأما دليل الفعل الذي يعارض المعنى المعقول ومفهوم األثر " فأقرت صالة السفر، وزيد في صالة الحضر
المنقول فإنه ما نقل عنه عليه الصالة والسالم من قصر الصالة في كل أسفاره، وأنه لم يصح عنه عليه 

خير فإنما حمله على ذلك أنه لم الصالة والسالم أنه أتم الصالة قط فمن ذهب إلى أنه سنة أو واجب م
  "أن النبي عليه الصالة والسالم أتم الصالة وما هذا شأنه"يصح عنده 



                                                                                              
 

 

أعني إما واجبا مخيرا، وٕاما أن يكون سنة، وٕاما أن يكون فرضا معينا، : فقد يجب أن يكون أحد الوجهين
لكن كونه فرضا معينا يعارضه المعنى المعقول، وكونه رخصة يعارضه اللفظ المنقول، فوجب أن يكون 

المشهور عنها من أنها واجبا مخيرا أو سنة، وكان هذا نوعا من طريق الجمع، وقد اعتلوا لحديث عائشة ب
كان يتم الصالة في السفر ويقصر ويصوم ويفطر ويؤخر الظهر  أن النبي "كانت تتم، وروى عطاء 

: ومما يعارضه أيضا حديث أنس وأبي نجيح المكي قال" ويعجل العصر ويؤخر المغرب ويعجل العشاء
ضهم يفطر، فال ، فكان بعضهم يتم وبعضهم يقصر وبعضهم يصوم وبعاصطحبت أصحاب محمد 

ذا هو يعيب هؤالء على هؤالء، وال هؤالء على هؤالء، ولم يختلف في إتمام الصالة عن عثمان وعائشة، فه
  .اختالفهم في الموضع األول

  :وأما اختالفهم في الموضع الثاني وهي المسافة التي يجوز فيها القصر
والشافعي وأحمد وجماعة كثيرة إلى أن فإن العلماء اختلفوا في ذلك أيضا اختالفا كثيرا، فذهب مالك 

  .الصالة تقصر في أربعة برد، وذلك مسيرة يوم بالسير الوسط
أقل ما تقصر فيه الصالة ثالثة أيام، وٕان القصر إنما هو لمن سار : وقال أبو حنيفة وأصحابه والكوفيون

  .و بعيداالقصر في كل سفر قريبا كان أ: وقال أهل الظاهر. من أفق إلى أفق
معارضة المعنى المعقول من ذلك اللفظ، وذلك أن المعقول من تأثير السفر في  لسبب في اختالفهموا

القصر أنه لمكان المشقة الموجودة فيه مثل تأثيره في الصوم، وٕاذا كان األمر على ذلك فيجب القصر 
إن اهللا "لصالة والسالم قد قال النبي عليه ا: وأما من ال يراعي في ذلك إال اللفظ فقط، فقالوا. حيث المشقة

فكل من انطلق عليه اسم مسافر جاز له القصر والفطر، " وضع عن المسافر الصوم وشطر الصالة
أن النبي عليه الصالة والسالم كان يقصر في نحو "وأيدوا ذلك بما رواه مسلم عن عمر بن الخطاب 

إن {لقوله تعاىل  وز إال للخائفوذهب قوم إلى خامس كما قلنا وهو أن القصر ال يج" السبعة عشر ميال
  .إنما قصر ألنه كان خائفا إن النبي : وقد قيل إنه مذهب عائشة وقالوا} خفتم أن يفتنكم الذين كفروا

الصحابة في ذلك، وذلك أن مذهب األربعة برد  فسببه اختالف وأما اختالف أولئك الذين اعتبروا المشقة
ضا عن ابن مسعود وعثمان مروي عن ابن عمر وابن عباس، ورواه مالك، ومذهب الثالثة أيام مروي أي

  .وغيرهما
  :وأما الموضع الثالث وهو اختالفهم في نوع السفر الذي تقتصر فيه الصالة

ج والعمرة والجهاد، وممن قال بهذا القول فرأى بعضهم أن ذلك مقصور على السفر المتقرب به كالح
ومنهم من . ومنهم من أجازه في السفر المباح دون سفر المعصية، وبهذا القول قال مالك والشافعي. أحمد

  .حنيفة وأصحابه والثوري وأبو ثورأجازه في كل سفر قربة كان أو مباحا أو معصية وبه قال أبو 
معارضة المعنى المعقول أو ظاهر اللفظ لدليل الفعل، وذلك أن من اعتبر المشقة  والسبب في اختالفهم

إنه ال يجوز إال في السفر : وأما من اعتبر دليل الفعل قال. أو ظاهر لفظ السفر لم يفرق بين سفر وسفر



                                                                                              
 

 

ن المباح وأما من فرق بي. المتقرب به ألن النبي عليه الصالة والسالم لم يقصر قط إال في سفر متقرب به
  والمعصية فعلى جهة التغليظ،

هل تجوز الرخص للعصاة أم ال؟ وهذه مسألة عارض فيها اللفظ المعنى، فاختلف الناس : واألصل فيه
  .فيها لذلك

  :الرابع وهو اختالفهم في الموضع الذي منه يبدأ المسافر بقصر الصالةوأما 
السفر حتى يخرج من بيوت القرية وال يتم حتى ال يقصر الصالة الذي يريد : فإن مالكا قال في الموطأ 

وقد روي عنه أنه ال يقصر إذا كانت قرية جامعة حتى يكون منها بنحو ثالثة أميال، . يدخل أول بيوتها
عنه، وبالقول وذلك عنده أقصى ما تجب فيه الجمعة على من كان خارج المصر في إحدى الروايتين 

  .األول قال الجمهور
معارضة مفهوم االسم لدليل الفعل، وذلك أنه إذا شرع في السفر فقد انطلق  ختالفوالسبب في هذا اال

: ومن راعى دليل الفعل. إذل خرج من بيوت القرية قصر: عليه اسم مسافر فمن راعى مفهوم االسم قال
ال يقصر إال إذا خرج من بيوت القرية بثالثة أميال لما صح من حديث أنس قال : قال أعني فعله 

وأما اختالفهم في الزمان الذي " صلى ركعتين إذا خرج مسيرة ثالثة أميال أو ثالثة فراسخ كان النبي "
قوال، يجوز للمسافر إذا قام فيه في بلد أن يقصر فاختالف كثير حكى فيه أبو عمر نحوا من أحد عشر 

أحدها مذهب مالك والشافعي : إال أن األشهر منها هو ما عليه فقهاء األمصار ولهم في ذلك ثالثة أقوال
والثاني مذهب أبي حنيفة وسفيان الثوري أنه إذا أزمع على . إنه إذا أزمع المسافر على إقامة أربعة أيام أتم

  .زمع على أكثر من أربعة أيام أتما أوالثالث مذهب أحمد وداود أنه إذ. إقامة خمسة عشر يوما أتم
أنه أمر مسكوت عنه في الشرع والقياس على التحديد ضعيف عند الجميع، ولذلك رام  وسبب الخالف

هؤالء كلهم أن يستدلوا لمذهبهم من األحوال التي نقلت عنه عليه الصالة والسالم أنه أقام فيها مقصرا، أو 
أنه عليه الصالة والسالم أقام بمكة "ول احتجوا لمذهبهم بما روى فالفريق األ. أنه جعل لها حكم المسافر

  وهذا ليس فيه حجة على أنه النهاية للتقصير،" ثالثا يقصر في عمرته
والفريق الثاني احتجوا لمذهبهم بما روي أنه أقام . وٕانما فيه حجة على أنه يقصر في الثالثة فما دونها

ا في بعض الروايات وقد روي سبعة عشر يوما وثمانية عشر بمكة مقصرا وذلك نحوا من خمسة عشر يوم
والفريق الثالث احتجوا بمقامه في . يوما وتسعة عشر يوما، رواه البخاري عن ابن عباس، وبكل قال فريق

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جعل "حجة بمكة مقصرا أربعة أيام، وقد احتجت المالكية لمذهبها 
فدل هذا عندهم على أن إقامة ثالثة أيام ليست تسلب عن " بمكة مقام بعد قضاء نسكهللمهاجر ثالثة أيام 

المقيم فيها اسم السفر، وهي النكتة التي ذهب الجميع إليها، وراموا استنباطها من فعله عليه الصالة 
مة مدة ال أعني متى يرتفع عنه بقصد اإلقامة اسم السفر، ولذلك اتفقوا على أنه إن كانت اإلقا: والسالم

يرتفع فيها عنه اسم السفر بحسب رأي واحد منهم في تلك المدة وعاقه عائق عن السفر أنه يقصر أبدا، 
ومن راعى الزمان األقل من مقامه تأول مقامه في الزمان األكثر مما ادعاه خصمه . وٕان أقام ما شاء اهللا



                                                                                              
 

 

أقامها عليه الصالة والسالم عام الفتح  على هذه الجهة؛ فقالت المالكية مثال إن الخمسة عشر يوما التي
إنما أقامها وهو أبدا ينوي أنه ال يقيم أربعة أيام، وهذا بعينه يلزمهم في الزمان الذي حدوه، واألشبه في 

إما أن يجعل الحكم ألكثر الزمان الذي روي عنه عليه الصالة : المجتهد في هذا أن يسلك أحد أمرين
ويجعل ذلك حدا من جهة األصل هو اإلتمام فوجب أال يزاد على هذا الزمان والسالم أنه أقام فيه مقصرا، 

إال بدليل، أو يقول إن األصل في هذا هو أقل الزمان الذي وقع عليه اإلجماع، وما ورد من أنه عليه 
الصالة والسالم أقام مقصرا أكثر من ذلك الزمان، فيحتمل أن يكون أقامه ألنه جائز للمسافر، ويحتمل أن 

كون أقامه بنية الزمان الذي تجوز إقامته فيه مقصرا باتفاق، فعرض له أن قام أكثر من ذلك، وٕاذا كان ي
. االحتمال وجب التمسك باألصل، وأقل ما قيل في ذلك يوم وليلة، وهو قول ربيعة بن أبي عبد الرحمن

وهذا بناء على أن وروي عن الحسن البصري أن المسافر يقصر أبدا إال أن يقدم مصرا من األمصار، 
  .اسم السفر واقع عليه حتى يقدم مصرا من األمصار، فهذه أمهات المسائل التي تتعلق بالقصر

  
  

  .الفصل الثا�ي يف اجلمع
  :اجلمع فإ�ه يتعلق به ثالث مسائلوأما 

  .والثالثة في مبيحات الجمع. لجمعوالثانية في صفة ا. إحداها جوازه
على أن الجمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر بعرفة سنة، وبين المغرب  أما جوازه فإنهم أجمعوا

واختلفوا في الجمع في غير هذين المكانين، فأجازه . والعشاء بالمزدلفة أيضا في وقت العشاء سنة أيضا
ومنعه أبو حنيفة وأصحابه الجمهور على اختالف بينهم في المواضع التي يجوز فيها من التي ال يجوز، 

  .القبإط
أوال اختالفهم في تأويل اآلثار التي رويت في الجمع واالستدالل منها على جواز الجمع  :وسبب اختالفهم

وثانيا . ألنها كلها أفعال وليست أقواال، واألفعال يتطرق إليها االحتمال كثيرا أكثر من تطرقه إلى اللفظ
ثة أسباب كما اختالفهم أيضا في تصحيح بعضها، وثالثا اختالفهم في إجازة القياس في ذلك فهي ثال

كان "أما اآلثار التي اختلفوا في تأويلها، فمنها حديث أنس الثابت باتفاق أخرجه البخاري ومسلم قال . ترى
إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر، ثم نزل فجمع بينهما، فإن  رسول اهللا 

ن عمر أخرجه الشيخان أيضا قال ومنها حديث اب" زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب
والحديث " إذا عجل به السير في السفر يؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء رأيت رسول اهللا "

الظهر والعصر جميعا والمغرب  صلى رسول اهللا "الثالث حديث ابن عباس خرجه مالك ومسلم قال 
واز الجمع في تأويل هذه األحاديث إلى أنه فذهب القائلون بج" والعشاء جميعا في غير خوف وال سفر

وذهب الكوفيون إلى أنه إنما أوقع صالة الظهر . أخر الظهر إلى وقت العصر المختص بها وجمع بينهما



                                                                                              
 

 

وعلى هذا يصح : في آخر وقتها وصالة العصر في أول وقتها على ما جاء في حديث إمامة جبريل قالوا
أعني أن تصلى : ماع أنه ال يجوز هذا في الحضر لغير عذرحمل حديث ابن عباس ألنه قد انعقد اإلج

والذي ال إله غيره ما "الصالتان معا في وقت إحداهما، واحتجوا لتأويلهم أيضا بحديث ابن مسعود قال 
صالة قط إال في وقتها إال صالتين جمع بين الظهر والعصر بعرفة، وبين المغرب  صلى رسول اهللا 
وقد . يضا فهذه اآلثار محتملة أن تكون على ما تأولناه نحن أو ما تأولتموه أنتموأ: قالوا" والعشاء بجمع

وأما األثر . صح توقيت الصالة وتبيانها في األوقات، فال يجوز أن تنتقل عن أصل ثابت بأمر محتمل
عام  أنهم أخرجوا مع رسول اهللا "الذي اختلفوا في تصحيحه، فما رواه مالك من حديث معاذ بن جبل 

فأخر الصالة يوما، ثم خرج : يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، قال بوك، فكان رسول اهللا ت
وهذا الحديث لو صح " فصلى الظهر والعصر جميعا، ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا

  لكان أظهر من تلك األحاديث في إجازة الجمع
وٕان كان لهم أن يقولوا إنه أخر المغرب إلى آخر وقتها  ألن ظاهره أنه قدم العشاء إلى وقت المغرب،

وأما . وصلى العشاء في أول وقتها ألنه ليس في الحديث أمر مقطوع به على ذلك، بل لفظ الراوي محتمل
اختالفهم في إجازة القياس في ذلك فهو أن يلحق سائر الصلوات في السفر بصالة عرفة والمزدلفة، أعني 

صالة وجبت في سفر، فجاز أن تجمع أصله جمع الناس : على تلك، فيقال مثال أن يجاز الجمع قياسا
أعني جواز هذا القياس، لكن القياس في العبادات : بعرفة والمزدلفة، وهو مذهب سالم بن عبد اهللا

  .يضعف، فهذه هي أسباب الخالف الواقع في جواز الجمع
  :وأما املسألة الثا�ية

فمنهم من رأى االختيار أن تؤخر . ضا القائلون بالجمع أعني في السفروهي صورة الجمع فاختلف فيه أي
الصالة األولى وتصلى مع الثانية وٕان جمعتا معا في أول وقت األولى جاز، وهي إحدى الروايتين عن 

أعني أن يقدم اآلخرة إلى وقت األولى أو يعكس األمر وهو مذهب : مالك، ومنهم من سوى بين األمرين
رواية أهل المدينة عن مالك، واألولى رواية ابن القاسم عنه، وٕانما كان االختيار عند مالك الشافعي وهي 

: هذا النوع من الجمع ألنه الثابت من حديث أنس، ومن سوى بينهما فمصيرا إلى أنه ال يرجح بالعدالة
وجب العمل أعني أنه ال تفضل عدالة عدالة في وجوب العمل بها، ومعنى هذا أنه إذا صح حديث معاذ 

  .به كما وجب بحديث أنس إذا كان رواة الحديثين عدوال، وٕان كان رواة أحد الحديثين أعدل
  :وأما املسألة الثالثة

الجمع في  واختلفوا فيوهي األسباب المبيحة للجمع، فاتفق القائلون بجواز الجمع على أن السفر منها، 
الحضر وفي شروط السفر المبيح له، وذلك أن السفر منهم من جعله سببا مبيحا للجمع أي سفر كان 
وبأي صفة كان، ومنهم من اشترط فيه ضربا من السير، ونوعا من أنواع السفر، فأما الذي اشترط فيه 

المسافر إال أن يجد به  ال يجمع: ضربا من السير فهو مالك في رواية ابن القاسم عنه، وذلك أنه قال
السير، ومنهم من لم يشترط ذلك وهو الشافعي، وهي إحدى الروايتين عن مالك، ومن ذهب هذا المذهب 



                                                                                              
 

 

ومن لم يذهب هذا المذهب . الحديث" إذا عجل به السير كان رسول اهللا "فإنما راعى قول ابن عمر 
فمنهم . في نوع السفر الذي يجوز فيه الجمعفإنما راعى ظاهر حديث أنس وغيره، وكذلك اختلفوا كما قلنا 

هو السفر المباح : ومنهم من قال. هو سفر القربة كالحج والغزو، وهو ظاهر رواية ابن القاسم: من قال
  .ي وظاهر رواية المدنيين عن مالكدون سفر المعصية، وهو قول الشافع

تقصر فيه الصالة، وٕان كان هنالك  هو السبب في اختالفهم في السفر الذي والسبب في اختالفهم في هذا
التعميم، ألن القصر نقل قوال وفعال، والجمع إنما نقل فعال فقط، فمن اقتصر به على نوع السفر الذي 

  .مسافر عداه إلى غيره من األسفارلم يجزه في غيره، ومن فهم منه الرخصة لل جمع فيه رسول اهللا 
وأجاز ذلك جماعة من . أكثر الفقهاء ال يجيزونه، فإن مالكا و وأما الجمع في الحضر لغير عذر

  .أهل الظاهر وأشهب من أصحاب مالك
اختالفهم في مفهوم حديث ابن عباس، فمنهم من تأوله على أنه كان في مطر كما قال  وسبب اختالفهم

في "وقد خرج مسلم زيادة في حديثه، وهو قوله عليه الصالة والسالم . ومنهم من أخذ بعمومه مطلقا. مالك
  .وبهذا تمسك أهل الظاهر" غير خوف وال سفر وال مطر

فأجازه الشافعي ليال كان أو نهارا ومنعه مالك في النهار  :وأما الجمع في الحضر لعذر المطر
وأجازه في الليل، وأجازه أيضا في الطين دون المطر في الليل، وقد عدل الشافعي مالكا في تفريقه من 

أعني خصص عمومه من جهة القياس، : صالة النهار في ذلك وصالة الليل، ألنه روى الحديث وتأوله
بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في غير  جمع رسول اهللا "ن عباس وذلك أنه قال في قول اب

أعني تخصيصه، بل رد : فلم يأخذ بعموم الحديث وال بتأويله: أرى ذلك كان في مطر قال" خوف وال سفر
جمع بين الظهر "بعضه وتأول بعضه، وذلك شيء ال يجوز بإجماع، وذلك أنه لم يأخذ بقوله فيه 

وتأوله وأحسب أن مالكا رحمه اهللا إنما رد بعض هذا الحديث ألنه " والمغرب والعشاء"ه وأخذ بقول" والعصر
عارضه العمل، فأخذ منه بالبعض الذي لم يعارضه العمل، وهو الجمع في الحضر بين المغرب والعشاء 
على ما روى أن ابن عمر كان إذا جمع األمراء بين المغرب والعشاء جمع معهم لكن النظر في هذا 
األصل الذي هو العمل كيف يكون دليال شرعيا فيه نظر، فإن متقدمي شيوخ المالكية كانوا يقولون إنه من 
باب اإلجماع، وذلك ال وجه له، فإن إجماع البعض ال يحتج به، وكان متأخروهم يقولون إنه من باب نقل 

ف، والعمل إنما هو فعل التواتر، ويحتجون في ذلك بالصاع وغيره مما نقله أهل المدينة خلفا عن سل
والفعل ال يفيد التواتر إال أن يقترن بالقول فإن التواتر طريقة الخبر ال العمل، وبأن جعل األفعال تفيد 
التواتر عسير بل لعله ممنوع، واألشبه عندي أن يكون من باب عموم البلوي الذي يذهب إليه أبو حنيفة، 

مع تكررها وتكرر وقوع أسبابها غير منسوخة، ويذهب وذلك أنه ال يجوز أن يكون أمثال هذه السنن 
العمل بها على أهل المدينة الذين تلقوا العمل بالسنن خلفا عن سلف، وهو أقوى من عموم البلوي الذي 
يذهب إليه أبو حنيفة، ألن أهل المدينة أحرى أن ال يذهب عليهم ذلك من غيرهم من الناس الذين يعتبرهم 

قل، وبالجملة العمل ال يشك أنه قرينة إذا اقترنت بالشيء المنقول إن وافقته أفادت أبو حنيفة في طريق الن



                                                                                              
 

 

به غلبة ظن وٕان خالفته أفادت به ضعف ظن، فأما هل تبلغ هذه القرينة مبلغا ترد بها أخبار اآلحاد 
وى الثابتة ففيه نظر، وعسى أنها تبلغ في بعض وال تبلغ في بعض لتفاضل األشياء في شدة عموم البل

بها، وذلك أنه كلما كانت السنة الحاجة إليها أمس وهي كثيرة التكرار على المكلفين كان نقلها من طريق 
إما أنها منسوخة، : اآلحاد من غير أن ينتشر قوال أو عمال فيه ضعف، وذلك أنه يوجب ذلك أحد أمرين

  .ك المتكلمون كأبي المعالي وغيرهوٕاما أن النقل فيه اختالل، وقد بين ذل
أو كان به بطن ومنع ذلك فإن مالكا أباحه له إذا خاف أن يغمى عليه  :وأما الجمع في الحضر للمريض

  .الشافعي
أعني المشقة، فمن طرد العلة رأى : هو اختالفهم في تعدي علة الجمع في السفر والسبب في اختالفهم

الصلوات أشد منها على  أن هذا من باب األولى واألحرى، وذلك أن المشقة على المريض في إفراد
أي خاصة بذلك الحكم دون غيره لم يجز : المسافر، ومن لم يعد هذه العلة وجعلها كما يقولون قاصرة

  .ذلك
  :الباب اخلامس من اجلملة الثالثة
  .وهو القول يف صالة اخلوف

الخوف وفي صفتها، فأكثر العلماء على أن صالة  اختلف العلماء في جواز صالة الخوف بعد النبي 
ولما ثبت ذلك من فعله عليه . اآلية} وإذا ضربتم يف األرض فليس عليكم جناح أن تقصروا{قوله تعاىل  جائزة لعموم

ال تصلى : الصالة والسالم وعمل األئمة والخلفاء بعده بذلك، وشذ أبو يوسف من أصحاب أبي حنيفة فقال
مامين يصلي واحد منهما بطائفة ركعتين ثم بإمام واحد، وٕانما تصلى بعده بإ صالة الخوف بعد النبي 

  .ركعتين أيضا وتحرس التي قد صلت يصلي اآلخر بطائفة أخرى وهي الحارسة
 هل صالة النبي بأصحابه صالة الخوف هي عبادة أو هي لمكان فضل النبي  والسبب في اختالفهم

فمن رأى أنها عبادة لم ير أنها خاصة بالنبي عليه الصالة والسالم، ومن رآها لمكان فضل النبي عليه 
، وٕاال فقد كان يمكننا أن ينقسم الناس على إمامين، وٕانما كان الصالة والسالم رآها خاصة بالنبي 

ل بدليل الخطاب وتأيد عنده هذا التأوي ى إمام واحد خاصة من خواص النبي ضرورة اجتماعهم عل
ومفهوم الخطاب أنه إذا لم يكن فيهم فالحكم . اآلية }وإذا كنت فيهم فأقمت هلم الصالة{قوله تعاىل المفهوم من 

  غير هذا الحكم،
وقد ذهبت طائفة من فقهاء الشام إلى أن صالة الخوف تؤخر عن وقت الخوف إلى وقت األمن كما فعل 

نزول صالة الخوف وأنه والجمهور على أن ذلك الفعل يوم الخندق كان قبل . يوم الخندق رسول اهللا 
  .منسوخ بها

  :وأما صفة صالة اخلوف



                                                                                              
 

 

أعني المنقولة من فعله صلى اهللا : فإن العلماء اختلفوا فيها اختالفا كثيرا الختالف اآلثار في هذا الباب
  :ات ـ نكتفي بثالث صفاتلخوف، والمشهور من ذلك سبع صفعليه وسلم في صالة ا

يوم ذات الرقاع  ما أخرجه مالك ومسلم من حديث صالح بن خوات عمن صلى مع رسول اهللا  :األولى
صالة الخوف أن طائفة صفت معه وصفت طائفة وجاه العدو، فصلى بالتي معه ركعة، ثم ثبت قائما 

فصلى بهم الركعة التي بقيت من وأتموا ألنفسهم ثم انصرفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة األخرى 
  بهم، وبهذا الحديث قال الشافعي، صالتهم، ثم ثبت جالسا وأتموا ألنفسهم ثم سلم

وروى مالك هذا الحديث بعينه عن القاسم بن محمد عن صالح بن خوات موقوفا كمثل حديث يزيد : الثانية
حتى يفرغوا من الصالة، واختار مالك بن رومان أنه لما قضى الركعة بالطائفة الثانية سلم ولم ينتظرهم 

أعني أنه ال : هذه الصفة، فالشافعي آثر المسند على الموقوف، ومالك آثر الموقوف ألنه أشبه باألصول
  .متبوع ال متبع وغير مختلف عليه يجلس حتى تفرغ الطائفة الثانية من صالتها ألن اإلمام

اهللا بن مسعود عن أبيه، رواه الثوري وجماعة وخرجه  ما ورد في حديث أبي عبيدة بن عبد :والصفة الثالثة
صالة الخوف بطائفة وطائفة مستقبلوا العدو، فصلى بالذين معه ركعة  صلى رسول اهللا : أبو داود قال

وسجدتين وانصرفوا ولم يسلموا فوقفوا بإزاء العدو، ثم جاء األخرون فقاموا معه فصلى بهم ركعة ثم سلم 
فسهم ركعة ثم سلموا وذهبوا، فقاموا مقام أولئك مستقبلي العدو، ورجع أولئك إلى فقام هؤالء فصلوا ألن

وبهذه الصفة قال أبو حنيفة وأصحابه ما خال أبا يوسف على ما "مراتبهم فصلوا ألنفسهم ركعة ثم سلموا 
  .تقدم

  :الباب السادس من اجلملة الثالثة
  .يف صالة املريض

بأداء الصالة، وأنه يسقط عنه فرض القيام إذا لم يستطعه أجمع العلماء على أن المريض مخاطب 
  .تطعهما أو أحدهما ويومئ مكانهماويصلي جالسا، وكذلك يسقط عنه فرض الركوع والسجود إذا لم يس

واختلفوا فيمن له أن يصلي جالسا وفي هيئة الجلوس وفي هيئة الذي ال يقدر على الجلوس وال على 
هذا الذي ال يستطيع القيام أصال، وقوم قالوا هو الذي : جالسا فإن قوما قالواالقيام، فأما من له أن يصلي 

هل يسقط فرض القيام مع المشقة  :وسبب اختالفهم هو. يشق عليه القيام من المرض، وهو مذهب مالك
  .مع عدم القدرة؟ وليس في ذلك نص أو

هو بدل من القيام، وكره ابن  أعني الجلوس الذي: يجلس متربعا: فإن قوما قالوا وأما صفة الجلوس
ن كره فألنه ليس من مسعود الجلوس متربعا، فمن ذهب إلى التربيع فال فرق بينه وبين جلوس التشهد، وم

  .جلوس الصالة
، فإن قوما قالوا يصلي مضطجعا، وقوم وأما صفة صالة الذي ال يقدر على القيام وال على الجلوس

إن لم يستطع : يصلي مستقبال رجاله إلى الكعبة، وقوم قالوا: يصلي كيفما تيسر له، وقوم قالوا: قالوا



                                                                                              
 

 

الجلوس صلى على جنبه، فإن لم يستطع على جنبه صلى مستلقيا ورجاله إلى القبلة على قدر طاقته، 
  .وهو الذي اختاره ابن المنذر

  :بعةاجلملة الرا
إما إعادة وٕاما قضاء وٕاما جبر لما  :وهذه الجملة تشمل من أفعال الصالة على التي ليست أداء، وهذه هي

  :ففي هذه الجملة إذا ثالثة أبوابزاد أو نقص بالسجود 
  .في الجبران الذي يكون بالسجود: الباب الثالث. في القضاء: الباب الثاني. في اإلعادة: الباب األول

  :األولالباب 
  .يف اإلعادة

واتفقوا على أن . وهذا الباب الكالم فيه في األسباب التي تقتضي اإلعادة، وهي مفسدات الصالة
من صلى بغير طهارة أنه يجب عليه اإلعادة عمدا أو نسيانا، وكذلك من صلى لغير القبلة عمدا كان ذلك 

  .أو نسيانا
بت عليه اإلعادة وٕانما يختلفون من أجل وبالجملة فكل من أخل بشرط من شروط صحة الصالة وج

  .اختالفهم في الشروط المصححة
  :)كر من فروض الصالة اختلفوا فيهاوها هنا مسائل تتعلق هبذا الباب خارجة عما ذ(

فمنها أنهم اتفقوا على أن الحدث يقطع الصالة، واختلفوا هل يقتضي اإلعادة من أولها إذا كان قد : األوىل
ركعتان قبل طرو الحدث أم يبني على ما قد مضى من الصالة، فذهب الجمهور إلى ذهب منها ركعة أو 

ومنهم من رأى أنه ال يبني . أنه ال يبني ال في حدث وال في غيره مما يقطع الصالة إال في الرعاف فقط
  .ن إلى أنه يبني في األحداث كلهاال في الحدث وال في الرعاف، وهو الشافعي، وذهب الكوفيو 

أنه لم يرد في جواز ذلك أثر عن النبي عليه الصالة والسالم، وٕانما صح عن ابن عمر تالفهم وسبب اخ
أنه رعف في الصالة فبنى ولم يتوضأ، فمن رأى أن هذا الفعل من الصحابي يجري مجرى التوقيف إذ 

بحدث ليس يمكن أن يفعل مثل هذا بقياس أجاز هذا الفعل، ومن كان عنده من هؤالء أن الرعاف ليس 
أجاز البناء في الرعاف فقط ولم يعده لغيره، وهو مذهب مالك، ومن كان عنده أنه حدث أجاز البناء في 
سائر األحداث قياسا على الرعاف، ومن رأى أن مثل هذا ال يجب أن يصار إليه إال بتوقيف من النبي 

غير القبلة أنه قد خرج من عليه الصالة والسالم إذ قد انعقد اإلجماع على أن المصلي إذا انصرف إلى 
  .الصالة، وكذلك إذا فعل فيها فعال كثيرا لم يجز البناء ال في الحدث وال في في الرعاف

  :املسألة الثا�ية



                                                                                              
 

 

اختلف العلماء هل يقطع الصالة مرور شيء بين يدي المصلي إذا صلى لغير سترة أو مر بينه وبين 
يء، وأنه ليس عليه اإلعادة، وذهبت طائفة إلى أنه السترة؟ فذهب الجمهور إلى أنه ال يقطع الصالة ش

  .المرأة والحمار والكلب األسود: يقطع الصالة
معارضة القول للفعل، وذلك أنه خرج مسلم عن أبي ذر أنه عليه الصالة والسالم قال  وسبب هذا الخالف

لقد رأيتني بين "ا قالت وخرج مسلم والبخاري عن عائشة أنه" يقطع الصالة المرأة والحمار والكلب األسود"
وروي مثل قول الجمهور عن " يدي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم معترضة كاعتراض الجنازة وهو يصلي

علي وعن أبي، وال خالف بينهم في كراهية المرور بين يدي المنفرد واإلمام إذا صلى لغير سترة أو مر 
وكذلك لم يروا بأسا أن يمر بين يدي المأموم لثبوت بينه وبين السترة، ولم يروا بأسا أن يمر خلف السترة 

 لقد أقبلت راكبا على أتان وأنا يومئذ قد ناهزت االحتالم ورسول اهللا "حديث ابن عباس وغيره قال 
يصلي بالناس، فمررت بين يدي بعض الصفوف، فنزلت وأرسلت األتان ترتع ودخلت في الصف، فلم 

مجرى المسند، وفيه نظر، وٕانما اتفق الجمهور على كراهية  وهذا عندهم يجري" ينكر علي ذلك أحد
فليقاتله فإنما "المرور بين يدي المصلي، لما جاء فيه من الوعيد في ذلك، ولقوله عليه الصالة والسالم فيه 

  ".هو شيطان
  :املسألة الثالثة

ى من فعله، وقوم أوجبوا فقوم كرهوه ولم يروا اإلعادة عل: اختلفوا في النفخ في الصالة على ثالثة أقوال
  .اإلعادة على من نفخ، وقوم فرقوا بين أن يسمع أو ال يسمع

  .تردد النفخ بين أن يكون كالما أو ال يكون كالما وسبب اختالفهم
  :املسألة الرابعة

  .اتفقوا على أن الضحك يقطع الصالة، واختلفوا في التبسم
  .تردد التبسم بين أن يلحق بالضحك أو ال يلحق به وسبب اختالفهم

  :الباب الثا�ي
  .يف القضاء

والكالم في هذا الباب على من يجب القضاء، وفي صفة أنواع القضاء وفي شروطه، فأما على من يجب 
القضاء؟ فاتفق المسلمون على أنه يجب على الناسي والنائم، واختلفوا في العامد والمغمى عليه، وٕانما اتفق 

وأعني بقوله : لسالم وفعلهالمسلمون على وجوب القضاء على الناسي والنائم لثبوت قوله عليه الصالة وا
إذا نام أحدكم عن الصالة أو نسيها فليصلها "فذكر النائم وقوله " رفع القلم عن ثالث"عليه الصالة والسالم 

وأما تاركها عمدا حتى يخرج الوقت، . وما روي أنه نام عن الصالة حتى خرج وقتها فقضاها" إذا ذكرها
ه واجب وذهب بعض أهل الظاهر إلى أنه ال يقضي وأنه آثم، فإن الجمهور على أنه آثم، وأن القضاء علي

  .من ذهب إلى ذلك أبو محمد بن حزموأحد 



                                                                                              
 

 

  :وسبب اختالفهم اختالفهم في شيئين
  .على الناسي إذا سلم جواز القياسوالثاني في قياس العامد . أحدهما في جواز القياس في الشرع

عذره الشرع في أشياء كثيرة، فالمتعمد أحرى أن يجب فمن رأى أنه إذا وجب القضاء على الناسي الذي قد 
واألضداد ال يقاس : عليه ألنه غير معذور أوجب القضاء عليه، ومن رأى أن الناسي والعامد ضدان

  .لم يجز قياس العامد على الناسي بعضها على بعض إذ أحكامها مختلفة، وٕانما تقاس األشباه،
وأما إن جعل من باب الرفق . ب التغليظ كان القياس سائغاإذا جعل الوجوب من با والحق في هذا أنه

بالناسي والعذر له وأن ال يفوته ذلك الخير، فالعامد في هذا ضد الناسي، والقياس غير سائغ ألن الناسي 
معذور والعامد غير معذور، األصل أن القضاء ال يجب بأمر األداء، وٕانما يجب بأمر مجدد على ما قال 

القاضي قد فاته أحد شروط التمكن من وقوع الفعل على صحته، وهو الوقت إذ كان المتكلمون، ألن 
شرطا من شروط الصحة والتأخير عن الوقت في قياس التقديم عليه، لكن قد ورد األثر بالناسي والنائم 

  .أو غير شبيه، واهللا الموفق للحقوتردد العامد بين أن يكون شبيها 
ومن هؤالء . قطوا عنه القضاء فيما ذهب وقته، وقوم أوجبوا عليه القضاءفإن قوما أس وأما المغمى عليه،

  .فما دونهايقضي في الخمس : من اشترط القضاء في عدد معلوم، وقالوا
تردده بين النائم والمجنون، فمن شبهه بالنائم أوجب عليه القضاء، ومن شبهه  والسبب في اختالفهم

ضاء لجملة الصالة، وقضاء ق: ، فإن القضاء نوعانالقضاءوأما صفة . بالمجنون أسقط عنه الوجوب
  .لبعضها

  .فيه في صفة القضاء وشروطه ووقتهفالنظر  أما قضاء الجملة
  .لصالتان في صفة واحدة من الفرضيةفأما صفة القضاء فهي بعينها صفة األداء إذا كانت ا

مثل أن يذكر صالة حضرية في سفر أو صالة سفرية في حضر،  وأما إذا كانت في أحوال مختلفة
إنما يقضي مثل الذي عليه ولم يراعوا الوقت الحاضر، وهو : فقوم قالوا: فاختلفوا في ذلك على ثالثة أقوال

  .هب مالك وأصحابهمذ
لسفر إنما يقضي أبدا أربعا سفرية كانت منسية أو حضرية، فعلى رأي هؤالء إن ذكر في ا: وقوم قالوا

  .ة صالها حضرية وهو مذهب الشافعيحضرية صالها حضرية، وٕان ذكر في الحضر سفري
إنما يقضي أبدا فرض الحال التي هو فيها فيقضي الحضرية في السفر سفرية، والسفرية في : وقال قوم

الحضر حضرية، فمن شبه القضاء باألداء راعى الحال الحاضرة وجعل الحكم لها قياسا على المريض 
أعني أن فرضه هو فرض : ذكر صالة نسيها في الصحة أو الصحيح يتذكر صالة نسيها في المرضيت

وأما من أوجب أن . الصالة في الحال الحاضرة، ومن شبه القضاء بالديون أوجب للمقضية صفة المنسية
 يقضي أبدا حضرية، فراعى الصفة في إحداهما والحال في األخرى، أعني أنه إذا ذكر الحضرية في

السفر راعى صفة المقضية، وٕاذا ذكر السفرية في الحضر راعى الحال؛ وذلك اضطراب جار على غير 
  .قياس إال أن يذهب مذهب االحتياط، وذلك بتصور فيمن يرى القصر رخصة



                                                                                              
 

 

  :هوأما شروط القضاء ووقت
: المنسياتفإن من شروطه الذي اختلفوا فيه الترتيب وذلك أنهم اختلفوا في وجوب الترتيب في قضاء 

أعني بوجوب ترتيب المنسيات مع الصالة الحاضرة الوقت، وترتيب المنسيات بعضها مع بعض إذا كانت 
أكثر من صالة واحدة، فذهب مالك إلى أن الترتيب واجب فيها في الخمس صلوات فما دونها، وأنه يبدأ 

حاضرة فسدت الحاضرة عليه، إن ذكر المنسية وهو في ال: بالمنسية وٕان فات وقت الحاضرة حتى أنه قال
ى وبمثل ذلك قال أبو حنيفة والثوري إال أنهم رأوا الترتيب واجبا مع اتساع وقت الحاضرة، واتفق هؤالء عل

  .سقوط وجوب الترتيب مع النسيان
  .متسع فحسن يعني في وقت الحاضرة وقال الشافعي ال يجب الترتيب، وٕان فعل ذلك إذا كان في الوقت

  .تالفهم في تشبيه القضاء باألداءاختالف اآلثار في هذا الباب واخفهم والسبب في اختال
  :إنه ورد في ذلك حديثان متعارضانفأما اآلثار ف

من نسي صالة وهو مع اإلمام في أخرى فليصل مع "أحدهما ما روي عنه عليه الصالة والسالم أنه قال 
وأصحاب " اإلمام، فإذا فرغ من صالته فليعد الصالة التي نسي ثم ليعد الصالة التي صلى مع اإلمام

م صالة إذا نسي أحدك"قال  الشافعي يضعفون هذا الحديث ويصححون حديث ابن عباس أن النبي 
والحديث الصحيح في " فذكرها وهو في صالة مكتوبة فليتم التي هو فيها، فإذا فرغ منها قضى التي نسي

  .الحديث" دكم عن الصالة أو نسيهاهذا الباب هو ما تقدم من قوله عليه الصالة والسالم، إذا نام أح
ي األداء إنما لزم من أجل أن فإن من رأى أن الترتيب ف وأما اختالفهم في جهة تشبيه القضاء باألداء

أوقاتها المختصة بصالة منها هي مرتبة في نفسها إذ كان الزمان ال يعقل إال مرتبا لم يلحق بها القضاء، 
ألنه ليس للقضاء وقت مخصوص ومن رأى أن الترتيب في الصلوات المؤداة هو في الفعل وٕان كان 

  .هما، شبه القضاء باألداءالزمان واحدا مثل الجمع بين الصالتين في وقت إحدا
وقد رأت المالكية أن توجب الترتيب للمقضية من جهة الوقت ال من جهة الفعل لقوله عليه الصالة 

فوقت المنسية وهو وقت الذكر، ولذلك وجب أن تفسد عليه الصالة : قالوا" فليصلها إذا ذكرها: "والسالم
ن كان وقت الذكر وقتا للمنسية فهو بعينه أيضا التي هو فيها في ذلك الوقت، وهذا ال معنى له ألنه إ

وقت للحاضرة أو وقت للمنسيات إذا كانت أكثر من صالة واحدة، وٕاذا كان الوقت واحدا فلم يبق أن يكون 
الفساد الواقع فيها إال من قبل الترتيب بينها كالترتيب الذي يوجد في أجزاء الصالة الواحدة فإنه ليس إحدى 

قت من صاحبتها إذ كان وقتا لكليهما إال أن يقوم دليل الترتيب، وليس ههنا عندي الصالتين أحق بالو 
شيء يمكن أن يجعل أصال في هذا الباب لترتيب المنسيات إال الجمع عند من سلمه، فإن الصلوات 

هذا المؤداة أوقاتها مختلفة والترتيب في القضاء إنما يتصور في الوقت الواحد بعينه للصالتين معا، فافهم 
  .فإن فيه غموضا



                                                                                              
 

 

، فمنه ما يكون سببه النسيان، ومنه ما يكون سببه وأما القضاء الذي يكون في فوات بعض الصلوات 
الة، أعني أن يفوت المأموم بعض صالة اإلمام، فأما إذا فات المأموم بعض الص: سبق اإلمام للمأموم

  :فإن فيه مسائل ثالثا قواعد
والثالثة متى يلزمه . والثانية هل إتيانه بما فاته بعد صالة اإلمام أداء أو قضاء. إحداها متى تفوت الركعة

  .صالة اإلمام ومتى ال يلزمه ذلك حكم
إحداهما إذا دخل واإلمام قد أهوى إلى الركوع، والثانية إذا : أما متى تفوته الركعة، فإن في ذلك مسألتين

  .وع أو منعه ذلك ما وقع من زحام أو غيرهكان مع اإلمام في الصالة فسها أن يتبعه في الرك
  
  

  :فإن فيها ثالثة أقوال :وأما املسألة األوىل
هو الذي عليه الجمهور أنه إذا أدرك اإلمام قبل أن يرفع رأسه من الركوع وركع معه فهو مدرك أحدها و 

هل من شرط هذا الداخل أن يكبر تكبيرتين تكبيرة لإلحرام : للركعة وليس عليه قضاؤها، وهؤالء اختلفوا
بها تكبيرة اإلحرام أم وٕان كانت تجزيه فهل من شرطها أن ينوي . وتكبيرة للركوع أو يجزيه تكبيرة الركوع؟

بل تكبيرة واحدة تجزيه إذا نوى بها تكبيرة االفتتاح، وهو مذهب مالك : ليس ذلك من شرطها؟ فقال بعضهم
وٕان لم ينو تجزى واحدة : ال بد من تكبيرتين، وقال قوم: والشافعي، واالختيار عندهم تكبيرتان، وقال قوم

  .بها تكبيرة االفتتاح
قائما وهو منسوب إلى أبي  ركع اإلمام فقد فاتته الركعة، وأنه ال يدركها ما لم يدركه أنه إذا والقول الثاني

  .هريرة
أنه إذا انتهى إلى الصف اآلخر وقد رفع اإلمام رأسه ولم يرفع بعضهم، فأدرك ذلك أنه  والقول الثالث

  .أئمة لبعض، وبه قال الشعبي يجزيه ألن بعضهم
ة بين أن يدل على الفعل نفسه الذي هو االنحناء فقط، أو على تردد اسم الركع وسبب هذا االختالف

من أدرك من الصالة ركعة فقد أدرك : "االنحناء والوقوف معا، وذلك أنه قال عليه الصالة والسالم
ثبت ذلك عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فمن كان اسم الركعة ينطلق عنده : قال ابن المنذر" الصالة

إذا فاته قيام اإلمام فقد فاتته الركعة، ومن كان اسم الركعة ينطلق عنده : نحناء معا قالعلى القيام واال
على االنحناء نفسه جعل إدراك االنحناء إدراكا للركعة، واالشتراك الذي عرض لهذا االسم إنما هو من قبل 

نحناء، وينطلق شرعا تردده بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي، وذلك أن اسم الركعة ينطلق لغة على اال
من أدرك "على القيام والركوع والسجود فمن رأى أن اسم الركعة ينطلق في قوله عليه الصالة والسالم 

البد أن يدرك مع : على الركعة الشرعية ولم يذهب مذهب اآلخذ ببعض ما تدل عليه األسماء قال" ركعة
ود، ويحتمل أن يكون من ذهب إلى اعتبار االنحناء القيام، واالنحناء، والسج: اإلمام الثالثة األحوال أعني

فقط أن يكون اعتبر أكثر ما يدل عليه االسم ههنا ألن من أدرك االنحناء فقد أدرك منها جزأين، ومن فاته 



                                                                                              
 

 

في األخذ  فعلى هذا يكون الخالف آيال إلى اختالفهماالنحناء إنما هو أدرك منها جزءا واحدا فقط، 
وأما من اعتبر الركوع من في . بكلها، فالخالف يتصور فيها من الوجهين جميعاببعض داللة األسماء أو 

وقد تضاف إلى اإلمام الصف من المأمومين فألن الركعة من الصالة قد تضاف إلى اإلمام فقط، 
  .والمأمومين

من أدرك ركعة من "أعني قوله عليه الصالة والسالم : هو االحتمال في هذه اإلضافة فسبب االختالف
هل تجزيه تكبيرة واحدة أو تكبيرتان؟ أعني المأموم : وأما اختالفهم في. وما عليه الجمهور أظهر" الصالة

فسببه هل من شرط تكبيرة اإلحرام أن يأتي بها واقفا أم ال؟ فمن رأى أن . إذا دخل في الصالة واإلمام راكع
صالة والسالم، وكان يرى أن التكبير من شرطها الموضع الذي تفعل فيه تعلقا بالفعل أعني فعله عليه ال

ومن رأى أنه ليس من شرطها الموضع تعلقا بعموم قوله عليه الصالة . البد من تكبيرتين: كله فرض قال
. يجزيه أن يأتي بها وحدها: وكان عنده أن تكبيرة اإلحرام هي فقط الفرض قال" وتحريمها التكبير"والسالم 

دة ولم ينوبها تكبيرة اإلحرام، فقيل يبني على مذهب من يرى أن تكبيرة وأما من أجاز أن يأتي بتكبيرة واح
اإلحرام ليست بفرض، وقيل إنما يبني على مذهب من يجوز تأخير نية الصالة عن تكبيرة اإلحرام، ألنه 
: ليس معنى أن ينوي تكبيرة اإلحرام إال مقارنة النية للدخول في الصالة، ألن تكبيرة اإلحرام لها وصفان

البد من النية المقارنة، : أعني وقوعها في أول الصالة، فمن اشترط الوصفين قال: لنية المقارنة، واألوليةا
  .ومن اكتفى بالصفة الواحدة اكتفى بتكبيرة واحدة، وٕان لم تقارنها النية

إذا فاته إدراك : قالواوهي إذا سها عن اتباع اإلمام في الركوع حتى سجد اإلمام، فإن قوما  :وأما املسألة الثا�ية
يعتد بالركعة إذا أمكنه أن يتم من الركوع : الركوع معه، فقد فاتته الركعة ووجب عليه قضاؤها، وقوم قالوا

يتبعه ويعتد بالركعة ما لم يرفع اإلمام رأسه من االنحناء : قبل أن يقوم اإلمام إلى الركعة الثانية، وقوم قالوا
الف موجود ألصحاب مالك، وفيه تفصيل واختالف بينهم بين أن يكون عن في الركعة الثانية، وهذا االخت

نسيان أو أن يكون عن زحام، وبين أن يكون في جمعة أو في غير جمعة، وبين اعتبار أن يكون المأموم 
عرض له في هذا الركعة األولى أو في الركعة الثانية، وليس قصدنا تفصيل المذهب وال تخريجه، وٕانما 

  .ارة إلى قواعد المسائل وأصولهاشالغرض اإل
  :إن سبب االختالف في هذه المسألة هو: فنقول

هل من شرط فعل المأموم أن يقارن فعل اإلمام، أو ليس من شرطه ذلك؟ وهل هذا الشرط هو في جميع 
أجزاء الركعة الثالثة؟ أعني القيام واالنحناء والسجود أم إنما هو شرط في بعضها؟ ومتى يكون إذا لم 

أعني أن يفعل هو فعال واإلمام فعال ثانيا، فمن رأى أنه شرط في : قارن فعله فعل اإلمام اختالفا عليهي
أعني أن يقارن فعل المأموم فعل اإلمام، وٕاال كان اختالفا عليه، وقد : كل جزء من أجزاء الركعة الواحدة

من الركوع ولو جزأ يسيرا لم يعتد متى لم يدرك معه : قال" فال تختلفوا عليه"قال عليه الصالة والسالم 
هو مدرك للركعة إذا أدرك فعل الركعة قبل أن يقوم إلى الركعة : بالركعة، ومن اعتبره في بعضها قال

الثانية، وليس ذلك اختالفا عليه، فإذا قام إلى الركعة الثانية فإن اتبعه فقد اختلف عليه في الركعه األولى 



                                                                                              
 

 

حن في الركعه الثانية فإنه رأى أنه ليس من شرط فعل المأموم أن يقارن وأما من قال إنه يتبعه ما لم ين
بعضه بعض فعل اإلمام وال كله، وٕانما من شرطه أن يكون بعده فقط، وٕانما اتفقوا على أنه إذا قام من 

في  االنحناء في الركعة الثانية أنه ال يعتد بتلك الركعة إن اتبعه فيها، ألنه يكون في حكم األولى واإلمام
  .حكم الثانية، وذلك غاية االختالف عليه

  :وأما املسألة الثا�ية
هل إتيان المأموم بما فاته من الصالة مع : من المسائل الثالث األول التي هي أصول هذا الباب وهي

  اإلمام أداء أو قضاء؟
أدرك ليس هو ء وٕان ما إن ما يأتي به بعد سالم اإلمام هو قضا: فإن في ذلك ثالثة مذاهب، قوم قالوا

  .أول صالته
  .أداء، وٕان ما أدرك هو أول صالتهإن الذي يأتي به بعد سالم اإلمام هو : وقوم قالوا

يقضي في األقوال يعنون في القراءة، ويبني في األفعال يعنون : وقوم فرقوا بين األقوال واألفعال فقالوا
ني مذهب القضاء قام إذا سلم اإلمام أع: األداء، فمن أدرك ركعة من صالة المغرب على المذهب األول

أعني على : إلى ركعتين يقرأ فيهما بأم القرآن وسورة من غير أن يجلس بينهما، وعلى المذهب الثاني
البناء قام إلى ركعة واحدة يقرأ فيها بأم القرآن وسورة ويجلس، ثم يقوم إلى ركعة يقرأ فيها بأم القرآن فقط، 

ركعة فيقرأ فيها بأم القرآن وسورة، ثم يجلس ثم يقوم إلى ركعة ثانية يقرأ وعلى المذهب الثالث يقوم إلى 
فيها أيضا بأم القرآن وسورة، وقد نسبت األقاويل الثالثة إلى المذهب، والصحيح عن مالك أنه يقضي في 

ركعة األقوال ويبني في األفعال ألنه لم يختلف قوله في المغرب إنه إذا أدرك منها ركعة أنه يقوم إلى ال
الثانية ثم يجلس، وال اختالف في قوله إنه يقضي بأم القرآن وسورة وسبب اختالفهم أنه ورد في بعض 

واإلتمام يقتضي أن يكون ما أدرك هو أول " فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا"روايات الحديث المشهور 
ء يوجب أن ما أدرك هو آخر والقضا" فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا"صالته وفي بعض رواياته 

ما أدرك : ما أدرك هو أول صالته؛ ومن ذهب مذهب القضاء قال: صالته؛ فمن ذهب مذهب اإلتمام قال
: هو آخر صالته، ومن ذهب مذهب الجمع جعل القضاء في األقوال واألداء في األفعال، وهو ضعيف

ب الترتيب في أجزاء الصالة، وعلى أعني أن يكون بعض الصالة أداء وبعضها قضاء، واتفاقهم على وجو 
أن موضع تكبيرة اإلحرام هو افتتاح الصالة، ففيه دليل واضح على أن ما أدرك هو أول صالته لكن 

ما : تختلف نية المأموم واإلمام في الترتيب فتأمل هذا، ويشبه أن يكون هذا هو أحد ما راعاه من قال
  .أدرك فهو آخر صالته

  :وأما املسألة الثالثة
  :فإن فيها مسائل وهي متى يلزم المأموم حكم صالة اإلمام في االتباع؟من المسائل األول، 

أعني سهو : متى يكون مدركا معه لحكم سجود السهو: والثانية. إحداها متى يكون مدركا لصالة الجمعة
  .إلمام بعضهامتى يلزم المسافر الداخل وراء إمام يتم اإلتمام إذا أدرك من صالة ا: والثالثة. اإلمام



                                                                                              
 

 

إذا أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة، ويقضي ركعة ثانية، وهو : فإن قوما قالوا :فأما املسألة األوىل
ما  بل يقضي ركعتين أدرك منها: وقوم قالوا. مذهب مالك والشافعي، فإن أدرك أقل صلى ظهرا أربعا

  .أدرك، وهو مذهب أبي حنيفة
" ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا: "هو ما يظن من التعارض بين عموم قوله وسبب الخالف في هذا 

 فإنه من صار إلى عموم قوله " من أدرك ركعة من الصالة فقد أدرك الصالة: "وبين مفهوم قوله 
أوجب أن يقضي ركعتين وٕان أدرك منها أقل من ركعتين ومن كان المحذوف عنده في " وما فاتكم فأتموا"

دليل الخطاب يقتضي أن : أي فقد أدرك حكم الصالة وقال" فقد أدرك الصالة"عليه الصالة والسالم  قوله
من أدرك أقل من ركعة فلم يدرك حكم الصالة والمحذوف في هذا القول محتمل، فإنه يمكن أن يراد به 

س هذا المجاز في فضل الصالة، ويمكن أن يراد به وقت الصالة، ويمكن أن يراد به حكم الصالة ولعله لي
أحدهما أظهر منه في الثاني، فإن كان األمر كذلك كان من باب المجمل الذي ال يقتضي حكما، وكان 
اآلخر بالعموم أولى، وٕان سلمنا أنه أظهر في أحد هذه المحذوفات وهو مثال الحكم على قول من يرى 

والعموم أقوى من دليل الخطاب عند ذلك لم يكن هذا الظاهر معارضا للعموم، إال من باب دليل الخطاب، 
فقد "وأما من يرى أن قوله عليه الصالة والسالم . الجميع، والسيما الدليل المبني على المحتمل أو الظاهر

أنه يتضمن جميع هذه المحذوفات فضعيف وغير معلوم من لغة العرب، إال أن يتقرر أن " أدرك الصالة
  .هنالك اصطالحا عرفيا أو شرعيا

أعني في سجود السهو فإن قوما اعتبروا في ذلك  :اتباع المأموم لإلمام في السجود :الثا�ية سألةاملوأما 
أعني أن يدرك من الصالة معه ركعة، وقوم لم يعتبروا ذلك، فمن لم يعتبر ذلك فمصيرا إلى : الركعة

ا إلى مفهوم قوله عليه ومن اعتبر ذلك فمصير " إنما جعل اإلمام ليؤتم به"عموم قوله عليه الصالة والسالم 
  ".فقد أدرك الصالة"لصالة والسالم ا

إن المسافر إذا أدرك من صالة اإلمام الحاضرة أقل من : فقال قوم ولذلك اختلفوا في المسألة الثالثة
عض الصالة من قبل سبق ركعة لم يتم، وٕاذا أدرك ركعة لزمه اإلتمام، فهذا حكم القضاء الذي يكون لب

  .اإلمام له
الذي يكون لإلمام والمنفرد من قبل النسيان، فإنهم اتفقوا على أن ما كان  حكم القضاء لبعض الصالةوأما 

أعني فريضة، وأنه ليس يجزي منه إال اإلتيان به، وفيه مسائل اختلفوا فيها، : منها ركنا فهو يقضي
أربع ركعات  بعضهم أوجب فيها القضاء وبعضهم أوجب فيها اإلعادة، مثل من نسي أربع سجدات من

يصلح الرابعة بأن يسجد لها، ويبطل ما قبلها من الركعات ثم يأتي : سجدة من كل ركعة، فإن قوما قالوا
تبطل الصالة بأسرها ويلزمه اإلعادة، وهي إحدى الروايتين عن أحمد بن : وقوم قالوا. بها، وهو قول مالك

. الته، وبه قال أبو حنيفة والثوري واألوزاعييأتي بأربع سجدات متوالية وتكمل بها ص: وقوم قالوا. حنبل
  .يعتد بسجدتين، وهو مذهب الشافعييصلح الرابعة و : وقوم قالوا



                                                                                              
 

 

مراعاة الترتيب، فمن راعاه في الركعات والسجدات أبطل الصالة، ومن راعاه في  وسبب الخالف في هذا
م من صالة اإلمام، ومن لم يراع السجدات أبطل الركعات ما عدا األخيرة قياسا على قضاء ما فات المأمو 

الترتيب أجاز سجودها معا في ركعة واحدة، وال سيما إذا اعتقد أن الترتيب ليس هو واجبا في الفعل 
أعني السجود، وذلك أن كل ركعة تشتمل على قيام وانحناء وسجود، والسجود : المكرر في كل ركعة

ا لم يجب أن يراعي فيه التكرير في الترتيب، مكرر، فزعم أصحاب أبي حنيفة أن السجود لما كان مكرر 
ومن هذا الجنس اختالف أصحاب مالك فيمن نسي قراءة أم القرآن من الركعة األولى فقيل ال يعتد بالركعة 
ويقضيها، وقيل يعيد الصالة، وقيل يسجد للسهو وصالته تامة، وفروع هذا الباب كثيرة، وكلها غير 

  .ما يجري مجرى األصولمنطوق به، وليس قصدنا ههنا إال 
  الباب الثالث من اجلملة الرابعة

  .يف سجود السهو
والسجود المنقول في الشريعة في أحد موضعين إما عند الزيادة أو النقصان اللذين يقعان في أفعال 

وأما عند الشك في أفعال الصالة، فأما السجود الذي . الصالة وأقوالها من قبل النسيان ال من قبل العمد
  :فالكالم فيه ينحصر في ستة فصول يكون من قبل النسيان ال من قبل الشك

في معرفة الجنس : الثالث. في معرفة مواضعه من الصالة: الثاني. في معرفة حكم السجود: الفصل األول
في معرفة من يجب عليه : الخامس. في صفة سجود السهو: الرابع. من األفعال واألفعال التي يسجد لها

  .بماذا ينبه المأموم اإلمام الساهي على سهوه: السادس. سهوسجود ال
  .الفصل األول

اختلفوا في سجود السهو هل هو فرض أو سنة، فذهب الشافعي إلى أنه سنة، وذهب أبو حنيفة إلى أنه 
وفرق مالك بين السجود للسهو في األفعال وبين السجود للسهو في . فرض لكن من شروط صحة الصالة

سجود السهو الذي يكون لألفعال الناقصة واجب، وهو عنده من : ن الزيادة والنقصان فقالاألقوال وبي
  .لنقصان واجب وسجود الزيادة مندوبشروط صحة الصالة، هذا في المشهور، وعنه أن سجود السهو ل

في ذلك على الوجوب أو على الندب فأما أبو حنيفة  اختالفهم في حمل أفعاله والسبب في اختالفهم 
في السجود على الوجوب إذ كان هو األصل عندهم إذ جاء بيانا لواجب كما قال عليه  فحمل أفعاله 
وأما الشافعي فحمل أفعاله في ذلك على الندب وأخرجها عن " صلوا كما رأيتموني أصلي: "الصالة والسالم

ا كان السجود عند الجمهور ليس ينوب عن فرض وٕانما ينوب عن ندب رأى األصل بالقياس، وذلك أنه لم
وأما مالك فتأكدت عنده األفعال أكثر من األقوال، لكونها من . أن البدل عما ليس بواجب ليس هو بواجب

صلب الصالة أكثر من األقوال، أعني أن الفروض التي هي أفعال هي أكثر من فروض األقوال، فكأنه 
عال آكد من األقوال، وٕان كان ليس ينوب سجود السهو إال عما كان منها ليس بفرض، وتفريقه رأى أن األف



                                                                                              
 

 

أيضا بين سجود النقصان والزيادة على الرواية الثانية ليكون سجود النقصان شرع بدال مما سقط من أجزاء 
  .الصالة وسجود الزيادة كأنه استغفار ال بدل

  .الفصل الثا�ي
فذهبت الشافعية إلى أن سجود السهو موضعه أبدا : السهو على خمسة أقوال اختلفوا في مواضع سجود

إن كان السجود : وفرقت المالكية فقالت. قبل السالم، وذهبت الحنفية إلى أن موضعه أبدا بعد السالم
يسجد قبل السالم في : وقال أحمد بن حنبل. لنقصان كان قبل السالم وٕان كان لزيادة كان بعد السالم

قبل السالم، ويسجد بعد السالم في المواضع التي سجد فيها رسول  ع التي سجد فيها رسول اهللا المواض
وقال أهل . بعد السالم، فما كان من سجود في غير تلك المواضع يسجد له أبدا قبل السالم اهللا 

ال يسجد للسهو إال في المواضع الخمسة التي سجد فيها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقط، : الظاهر
  :به، وٕان كان ندبا فليس عليه شيء وغير ذلك إن كان فرضا أتى

يه الصالة والسالم ثبت عنه أنه سجد قبل السالم وسجد بعد السالم، وذلك أنه عل والسبب في اختالفهم
ركعتين ثم قام فلم يجلس فقام الناس  صلى لنا رسول اهللا "أنه ثبت من حديث ابن بحينة عنه أنه قال 

وثبت أيضا أنه سجد بعد السالم في حديث ذي اليدين " معه، فلما قضى صالته سجد سجدتين وهو جالس
أعني الذين رأوا تعدية الحكم في : إذ سلم من اثنتين، فذهب الذين جوزوا القياس في سجود السهوالمتقدم 

أحدها : المواضع التي سجد فيها عليه الصالة والسالم إلى أشباهها في هذه اآلثار الصحيحة ثالثة مذاهب
جح حديث ابن بحينة فمن ر . والثالث الجمع بين الجمع والترجيح. والثاني مذهب الجمع. مذهب الترجيح

إذا "واحتج لذلك بحديث أبي سعيد الخدري الثابت أنه عليه الصالة والسالم قال " السجود قبل السالم: "قال
شك أحدكم في صالته فلم يدر كم صلى أثالثا أم أربعا فليصل ركعة وليسجد سجدتين وهو جالس قبل 

ن السجدتين، وٕان كانت رابعة فالسجدتان ترغيم التسليم، فإن كانت الركعة التي صالها خامسة شفعها بهاتي
ففيه السجود للزيادة قبل السالم ألنها ممكنة الوقوع خامسة، واحتجوا لذلك أيضا بما روي : قالوا" للشيطان

وأما " كان آخر األمرين من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم السجود قبل السالم: "عن ابن شهاب أنه قال
السجود بعد السالم، واحتجوا لترجيح هذا الحديث بأن حديث ابن بحينة : ن فقالمن رجح حديث ذي اليدي

أنه عليه الصالة والسالم قام من اثنتين ولم يجلس ثم سجد بعد "قد عارضه حديث المغيرة ابن شعبة 
ليس مثله في النقل فيعارض به، واحتجوا أيضا لذلك بحديث ابن مسعود الثابت : قال أبو عمر" السالم

: وأما من ذهب مذهب الجمع فإنهم قالوا". صلى خمسا ساهيا وسجد لسهوه بعد السالم رسول اهللا  أن"
إن هذه األحاديث ال تتناقض، وذلك أن السجود فيها بعد السالم إنما هو في الزيادة والسجود قبل السالم 

وهو أولى : ، قالوافي النقصان، فوجب أن يكون حكم السجود في سائر المواضع كما هو في هذا الموضع
يسجد في المواضع التي : وأما من ذهب مذهب الجمع والترجيح فقال. من حمل األحاديث على التعارض

سجد فيها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على النحو الذي سجد فيها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فإن 
، فالحكم فيها السجود قبل رسول اهللا  وأما المواضع التي لم يسجد فيها. ذلك هو حكم تلك المواضع



                                                                                              
 

 

قبل السالم، ولم يقس على المواضع التي سجد فيها  السالم فكأنه قاس على المواضع التي سجد فيها 
بعد السالم، وأبقى سجود المواضع التي سجد فيها على ما سجد فيها، فمن جهة أنه أبقى حكم هذه 

ألحكام هو ضرب من الجمع ورفع للتعارض بين مفهومها المواضع على ما وردت عليه وجعلها متغايرة ا
أعني : ومن جهة أنه عدى مفهوم بعضها دون البعض، وألحق به المسكوت عنه فذلك ضرب من الترجيح

وأما من لم يفهم من هذه األفعال حكما . أنه قال على السجود الذي قبل السالم ولم يقس على الذي بعده
وأما . فسها وهم أهل الظاهر فاقتصروا بالسجود على هذه المواضع فقطخارجا عنها وقصر حكمها على أن

أحمد بن حنبل، فجاء نظره مختلطا من نظر أهل الظاهر ونظر أهل القياس، وذلك أنه اقتصر بالسجود 
كما قلنا بعد السالم على المواضع التي ورد فيها األثر ولم يعده، وعدى السجود الذي ورد في المواضع 

أعني ألصحاب القياس : لسالم، ولكل واحد من هؤالء أدلة يرجح بها مذهبه من جهة القياسالتي قبل ا
وليس قصدنا في هذا الكتاب في األكثر ذكر الخالف الذي يوجبه القياس كما ليس قصدنا ذكر المسائل 
ث المسكوت عنها في الشرع إال في األقل، وذلك إما من حيث هي مشهورة، وأصل لغيرها، وٕاما من حي

أحدها أنه قام من : والمواضع الخمسة التي سها فيها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. هي كثيرة الوقوع
. والثاني أنه سلم من اثنتين على ما جاء في حديث ذي اليدين. اثنتين على ما جاء في حديث ابن بحينة

لرابع أنه سلم من ثالث وا. والثالث أنه صلى خمسا على ما في حديث ابن عمر، خرجه مسلم والبخاري
والخامس السجود عن الشك على ما جاء في حديث أبي سعيد . على ما في حديث عمران بن الحصين

واختلفوا لماذا يجب سجود السهو؟ فقيل يجب للزيادة والنقصان، وهو األشهر؛ وقيل . الخدري، وسيأتي بعد
  .للسهو نفسه، وبه قال أهل الظاهر والشافعي

  .الفصل الثالث
أما األقوال واألفعال التي يسجد لها فإن القائلين بسجود السهو لكل نقصان أو زيادة وقعت في الصالة و 

فالرغائب . على طريق السهو اتفقوا على أن السجود يكون عن سنن الصالة دون الفرائض ودون الرغائب
احدة، مثل ما يرى مالك أعني إذا سها عنها في الصالة ما لم يكن أكثر من رغيبة و : ال شيء عندهم فيها

وأما الفرائض فال يجزئ عنها . أنه ال يجب سجود من نسيان تكبيرة واحدة، ويجب من أكثر من واحدة
اإلتيان بها وجبرها إذا كان السهو عنها مما ال يوجب إعادة الصالة بأسرها على ما تقدم فيما يوجب 

وأما سجود السهو للزيادة فإنه يقع صالة، رك بعض أركان الاإلعادة وما يوجب القضاء، أعني على من ت
عند الزيادة في الفرائض والسنن جميعا، فهذه الجملة ال اختالف بينهم فيها، وٕانما يختلفون من قبل 
اختالفهم فيما هو منها فرض أو ليس بفرض، وفيما هو منها سنة أو ليس بسنة، وفيما هو منها سنة أو 

ك القنوت ألنه عنده مستحب، ويسجد له عند الشافعي ألنه رغيبة؛ مثال ذلك أن عند مالك ليس يسجد لتر 
عنده سنة، وليس يخفى عليك هذا مما تقدم القول فيه من اختالفهم بين ما هو سنة أو فريضة أو رغيبة، 
وعند مالك وأصحابه سجود السهو للزيادة اليسيرة في الصالة وٕان كانت من غير جنس الصالة، وينبغي 

أعني في : غيبة هي عندهم من باب الندب، وٕانما تختلفان عندهم باألقل واألكثرأن تعلم أن السنة والر 



                                                                                              
 

 

تأكيد األمر بها، وذلك راجع إلى قرائن أحوال تلك العبادة، ولذلك يكثر اختالفهم في هذا الجنس كثيرا، 
حتى إن بعضهم يرى أن في بعض السنن ما إذا تركت عمدا إن كانت فعال، أو فعلت عمدا إن كانت 

أعني في تعلق اإلثم بها، وهذا موجود كثيرا ألصحاب مالك، وكذلك تجدهم : ا أن حكمها حكم الواجبترك
قد اتفقوا ما خال أهل الظاهر على أن تارك السنن المتكررة بالجملة آثم، مثل ما لو ترك إنسان الوتر أو 

ما هي فرض بعينها وجنسها ركعتي الفجر دائما لكان مفسقا آثما، فكأن العبادات بحسب هذا النظر مثلها 
ومنها ما هي سنة بعينها فرض بجنسها مثل الوتر وركعتي الفجر وما أشبه ذلك . مثل الصلوات الخمس

وكذلك قد تكون عند بعضهم الرغائب رغائب بعينها سنن بجنسها مثل ما حكيناه عن مالك من . من السنن
وال تكون فيما أحسب عند هؤالء سنة بعينها  أعني للسهو عنها،: إيجاب السجود ألكثر من تكبيرة واحدة

وأما أهل الظاهر فالسنن عندهم هي سنن بعينها لقوله عليه الصالة والسالم لألعرابي الذي سأله . وجنسها
واهللا ال أزيد على هذا : وذلك بعد أن قال له" أفلح إن صدق، دخل الجنة إن صدق"عن فروض اإلسالم 

واتفقوا من هذا الباب على سجود السهو لترك . قد تقدم هذا الحديثيعني الفرائض، و : وال أنقص منه
الجلسة الوسطى واختلفوا فيها هل هي فرض أو سنة، وكذلك اختلفوا هل يرجع اإلمام إذا سبح به إليها أو 

يرجع ما لم يعقد : وقال قوم. يرجع ما لم يستو قائما: ليس يرجع؟ وٕان رجع فمتى يرجع؟ قال الجمهور
ال يرجع إن فارق األرض قيد شبر، وٕاذا رجع عند الذين ال يرون رجوعه، : وقال قوم. ثالثةالركعة ال

  .تبطل صالته: وقال قوم. فالجمهور على أن صالته جائزة
  .الفصل الرابع

وأما صفة سجود السهو فإنهم اختلفوا في ذلك؛ فرأى مالك أن حكم سجدتي السهو إذا كانت بعد السالم أن 
يتشهد فيها ويسلم منها، وبه قال أبو حنيفة ألن السجود كله عنده بعد السالم، وٕاذا كانت قبل السالم أن 

إذا كان السجود كله عنده قبل  يتشهد لها فقط، وأن السالم من الصالة هو سالم منها، وبه قال الشافعي
أما السالم من : قال أبو عمر. السالم، وقد روي عن مالك أنه ال يتشهد للتي قبل السالم، وبه قال جماعة

  .ا التشهد فال أحفظه من وجه ثابتوأم ،التي بعد السالم فثابت عن النبي 
هو اختالفهم في تصحيح ما ورد من ذلك في حديث ابن مسعود أعني من أنه عليه  وسبب هذا االختالف

وتشبيه سجدتي السهو بالسجدتين األخيرتين من الصالة، فمن شبهها بها " تشهد ثم سلم"الصالة والسالم 
اختلف العلماء في : وقال أبو بكر بن المنذر. لم يوجب لها التشهد، وبخاصة إذا كانت في نفس الصالة

ال تشهد فيها وال تسليم، وبه قال أنس بن مالك والحسن : فقالت طائفة: هذه المسألة على ستة أقوال
فيها تشهد فقط دون تسليم، وبه قال : وقال قوم. مقابل هذا وهو أن فيها تشهدا وتسليما: وقال قوم. وعطاء

. ها تشهد وهو قول ابن سيرينمقابل هذا وهو أنه فيها تسليما وليس في: الحكم وحماد والنخعي، وقال قوم
والسادس قول أحمد بن . والقول الخامس إن شاء تشهد وسلم، وٕان شاء لم يفعل، وروي ذلك عن عطاء

قال . حنبل إنه إن سجد بعد السالم تشهد وٕان سجد قبل السالم لم يتشهد، وهو الذي حكيناه نحن عن مالك
  .وفي ثبوت تشهده فيها نظر" سلم كبر فيها أربع تكبيرات وأنه أنه "أبو بكر قد ثبت 



                                                                                              
 

 

  .الفصل اخلامس
واختلفوا في المأموم يسهو وراء اإلمام هل عليه . اتفقوا على أن سجود السهو من سنة المنفرد واإلمام

حول فألزمه السجود في خاصة سجود أم ال؟ فذهب الجمهور إلى أن اإلمام يحمل عنه السهو، وشذ مك
  .نفسه

يما يحمل اإلمام من األركان عن المأموم وما ال يحمله، واتفقوا على أن اإلمام اختالفهم ف وسبب اختالفهم
  .جود السهو وٕان لم يتبعه في سهوهإذا سها أن المأموم يتبعه في س

يسجد : وعلى اإلمام سجود سهو، فقال قومواختلفوا متى يسجد المأموم إذا فاته مع اإلمام بعض الصالة 
عليه، وسواء كان سجوده قبل السالم أو بعده، وبه قال عطاء والحسن مع اإلمام ثم يقوم لقضاء ما 

يقضي ثم يسجد، وبه قال ابن سيرين : وقال قوم. والنخعي والشعبي وأحمد وأبو ثور وأصحاب الرأي
إذا سجد قبل التسليم سجدهما معه، وٕان سجد بعد التسليم سجدهما بعد أن يقضي، : وقال قوم. وٕاسحاق

ية بعد القضاء، وبه قال يسجدهما مع اإلمام ثم يسجدهما ثان: وقال قوم. يث واألوزاعيوبه قال مالك والل
  .الشافعي

ختالفهم أي أولى وأخلق أن يتبعه في السجود مصاحبا له أو في آخر صالته، فكأنهم وسبب اختالفهم ا
واختلفوا هل موضعها " إنما جعل اإلمام ليؤتم به"واجب لقوله عليه الصالة والسالم  اإلتباعاتفقوا على أن 

للمأموم هو موضع السجود أعني في آخر الصالة؟ أو موضعها هو وقت سجود اإلمام؟ فمن آثر مقارنة 
: ، أعني أن يكون فعلهما واحدا حقا قالاإلتباعفعله لفعل اإلمام على موضع السجود ورأى ذلك شرطا في 

يؤخرها إلى آخر : موضع السجود قال يسجد مع اإلمام وٕان لم يأت بها في موضع السجود، ومن آثر
  .الصالة، ومن أوجب عليه األمرين أوجب عليه السجود مرتين وهو ضعيف

  .الفصل السادس
واتفقوا على أن السنة لمن سها في صالته أن يسبح له، وذلك للرجل لما ثبت عنه عليه الصالة والسالم 

صالته فليسبح فإنه إذا سبح التفت إليه، وٕانما مالي أراكم أكثرتم من التصفيق من نابه شيء في "أنه قال 
وقال الشافعي . إن التسبيح للرجال والنساء: واختلفوا في النساء فقال مالك وجماعة" التصفيق للنساء

  .للرجال التسبيح وللنساء التصفيق: وجماعة
فمن ذهب " وٕانما التصفيق للنساء"اختالفهم في مفهوم قوله عليه الصالة والسالم  والسبب في اختالفهم

النساء يصفقن وال يسبحن، : إلى أن معنى ذلك أن التصفيق هو حكم النساء في السهو وهو الظاهر قال
الرجال والنساء في التسبيح سواء، وفيه ضعف ألنه خروج عن : ومن فهم من ذلك الذم للتصفيق قال

هر بغير دليل، إال أن تقاس المرأة في ذلك على الرجل، والمرأة كثيرا ما يخالف حكمها في الصالة الظا
  .حكم الرجل، ولذلك يضعف القياس

  :وأما سجود السهو الذي هو لموضع الشك



                                                                                              
 

 

ثالثا أو أربعا على ثالثة فإن الفقهاء اختلفوا فيمن شك في صالته فلم يدر كم صلى أواحدة أو اثنتين أو 
  :هبمذا

يبني على اليقين وهو األقل وال يجزيه التحري ويسجد سجدتي السهو، وهو قول مالك والشافعي : فقال قوم
إن كان أول أمره فسدت صالته، وٕان تكرر ذلك منه تحرى وعمل على غلبة : وقال أبو حنيفة. وداود

، ع إلى اليقين وال تحرإنه ليس عليه إذا شك ال رجو : وقالت طائفة. الظن ثم يسجد سجدتين بعد السالم
  .وٕانما عليه السجود فقط إذا شك

: تعارض ظواهر اآلثار الواردة في هذا الباب، وذلك أن في هذا الباب ثالثة آثار والسبب في اختالفهم
إذا شك أحدكم في "صقال رسول اهللا : أحدها حديث البناء على اليقين، وهو حديث أبي سعيد الخدري قال

ى أثالثا أم أربعا فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن صالته فلم يدر كم صل
. خرجه مسلم" يسلم، فإن صلى خمسا شفعن له صالته، وٕان كان صلى إتماما ألربع كانتا ترغيما للشيطان

د إذا سها أحدكم في صالته فليتحر وليسج"والثاني حديث ابن مسعود أن النبي عليه الصالة والسالم قال 
فلينظر أحرى ذلك إلى الصواب ثم ليسلم ثم ليسجد سجدتي السهو ويتشهد "وفي رواية أخرى عنه " سجدتين
إن أحدكم "والثالث حديث أبي هريرة خرجه مالك والبخاري أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال " ويسلم

ك أحدكم فليسجد سجدتين إذا قام يصلي جاءه الشيطان فلبس عليه حتى ال يدري كم صلى، فإذا وجد ذل
  .وهو جالس

  
  سيد�ا حممد وآله وسلم تسليمابسم اهلل الرمحن الرحيم وصلى اهلل على 

 
  :معرفة وجوهبا ينحصر يف مخس مجل والكالم احمليط هبذه العبادة بعد

  .في معرفة من تجب عليه: ة األولىلجملا
  .في معرفة ما تجب فيه من األموال: الثانية
  .في معرفة كم تجب ومن كم تجب: ثةالثال

  .تجبفي معرفة متى تجب ومتى ال : الرابعة
  .معرفة لمن تجب وكم يجب له: الخامسة

  .فمعلوم من الكتاب والسنة واإلجماع وال خالف في ذلك: فأما معرفة وجوبها
  :اجلملة األوىل

واختلفوا في . نصاب ملكا تاماوأما على من تجب فإنهم اتفقوا أنها على كل مسلم حر بالغ عاقل مالك ال
وجوبها على اليتيم والمجنون والعبيد وأهل الذمة والناقص الملك مثل الذي عليه دين أو له الدين، ومثال 

تجب الزكاة في أموالهم، وبه قال علي وابن عمر : فأما الصغار فإن قوما قالوا. المال المحبس األصل



                                                                                              
 

 

والثوري وأحمد وٕاسحاق وأبو ثور وغيرهم من فقهاء وجابر وعائشة من الصحابة ومالك والشافعي 
ليس في مال اليتيم صدقة أصال، وبه قال النخعي والحسن وسعيد بن جبير من : وقال قوم. األمصار
عليه الزكاة فيما تخرجه األرض، : وفرق قوم بين ما تخرج األرض وبين ما ال تخرجه فقالوا. التابعين

وفرق . الماشية والناض والعروض وغير ذلك، وهو أبو حنيفة وأصحابهوليس عليه زكاة فيما عدا ذلك من 
  .عليه الزكاة إال في الناض: الواآخرون بين الناض فق

هو اختالفهم في مفهوم الزكاة الشرعية هل هي  في إيجاب الزكاة عليه أو ال إيجابها وسبب اختالفهم
عبادة كالصالة والصيام؟ أم هي حق واجب للفقراء على األغنياء؟ فمن قال أنها عبادة اشترط فيها البلوغ، 

وأما من . ومن قال أنها حق واجب للفقراء والمساكين في أموال األغنياء لم يعتبر في ذلك بلوغا من غيره
وأما . رض أو ال تخرجه وبين الخفي والظاهر فال أعلم له مستندا في هذا الوقتفرق بين ما تخرجه األ

أهل الذمة فإن األكثر على أن ال زكاة على جميعهم إال ما روت طائفة من تضعيف الزكاة على نصارى 
بني تغلب، أعني أن يؤخذ منهم مثال ما يؤخذ من المسلمين في كل شيء، وممن قال بهذا القول الشافعي 

بو حنيفة وأحمد والثوري، وليس عن مالك في ذلك قول، وٕانما صار هؤالء لهذا ألنه أثبت أنه فعل عمر وأ
  . بن الخطاب بهم، وكأنهم رأوا أن مثل هذا هو توقيف ولكن األصول تعارضه

أو تستغرق ما تجب فيه الزكاة من أموالهم  وأما المالكون الذين عليهم الديون التي تستغرق أموالهم،
ال زكاة في مال حيا كان أو غيره حتى : يديهم أموال تجب فيها الزكاة، فإنهم اختلفوا في ذلك، فقال قوموبأ

تخرج منه الديون، فإن بقي ما تجب فيه الزكاة زكى وٕاال فال، وبه قال الثوري وأبو ثور وابن مبارك 
الدين يمنع : وقال مالك. واهاالدين ال يمنع زكاة الحبوب ويمنع ما س: وقال أبو حنيفة وأصحابه. وجماعة

بمقابل القول : وقال قوم. الزكاة الناض فقط إال أن يكون له عروض فيها وفاء من دينه فإنه ال يمنع
  .دين ال يمنع زكاة أصالاألول، وهو أن ال

اختالفهم هل الزكاة عبادة أو حق مرتب في المال للمساكين؟ فمن رأى أنها حق لهم  والسبب في اختالفهم
ال زكاة في مال من عليه الدين، ألن حق صاحب الدين متقدم بالزمان على حق المساكين، وهو في : قال

تجب على من بيده مال ألن : ومن قال هي عبادة قال. الحقيقة مال صاحب الدين ال الذي المال بيده
يكن؛ وأيضا ذلك هو شرط التكليف، وعالمته المقتضية الوجوب على المكلف سواء كان عليه دين أو لم 

إسقاط  حق هللا، وحق لآلدمي، وحق اهللا أحق أن يقضى، واألشبه بغرض الشرع: فإنه تعارض هنالك حقان
وأما من . والمدين ليس بغني" صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم" الزكاة عن المديان لقوله 

بهة بينة، وقد كان أبو عبيد فرق بين الحبوب وغير الحبوب وبين الناض وغير الناض فال أعلم له ش
إنه إن كان ال يعلم أن عليه دينا إال بقوله لم يصدق، وٕان علم أن عليه دينا لم يؤخذ منه، وهذا : يقول

يصدق في الدين كما يصدق في : ليس خالفا لمن يقول بإسقاط الدين الزكاة، وٕانما هو خالف لمن يقول
  .المال



                                                                                              
 

 

فإنهم اختلفوا فيه  ذمة الغير وليس هو بيد المالك وهو الدين أعني فيوأما المال الذي هو في الذمة، 
ال زكاة فيه وٕان قبض حتى يستكمل شرط الزكاة عند القابض له، وهو الحول، وهو أحد : فقوم قالواأيضا، 

وقال . إذا قبضه زكاة لما مضى من السنين: قولي الشافعي، وبه قال الليث، أو هو قياس قوله؛ وقوم قالوا
وأما إذا كان عن غير . ن سنين إذا كان أصله عن عوضيه لحول واحد وٕان أقام عند المديكيز : مالك

عوض مثل الميراث فإنه يستقبل به الحول، وفي المذهب تفصيل في ذلك ومن هذا الباب اختالفهم في 
لى عزكاة الثمار المحبوسة األصول، وفي زكاة األرض المستأجرة على من تجب زكاة ما يخرج منها؟ هل 

  صاحب األرض أو صاحب الزرع؟
ومن ذلك اختالفهم في أرض الخراج إذا انتقلت من أهل الخراج إلى المسلمين وهم أهل العشر، وفي 
األرض العشر وهي أرض المسلمين إذا انتقلت إلى الخراج، وأعني أهل الذمة، وذلك أنه يشبه أن يكون 

  .سبب الخالف في هذا كله أنها أمالك ناقصة
  :املسألة األوىلوأما 

وهي زكاة الثمار المحبسة األصول فإن مالكا والشافعي كانا يوجبان فيها الزكاة، وكان مكحول وطاوس  
يقوالن ال زكاة فيها، وفرق قوم بين أن تكون محبسة على المساكين وبين أن تكون على قوم أعيانهم 

فيها الصدقة إذا كانت على المساكين، وال  فأوجبوا فيها الصدقة إذا كانت على قوم بأعيانهم، ولم يوجبوا
أحدهما أنها ملك ناقص، والثانية أنها : معنى لمن أوجبها على المساكين ألنه يجتمع في ذلك شيئان اثنان

  .على قوم غير معينين من الصنف الذين تصرف إليهم الصدقة ال من الذين تجب عليهم
  :وأما املسألة الثا�ية

الزكاة على صاحب الزرع، وبه قال : من تجب زكاة ما تخرجه فإن قوما قالوا وهي األرض المستأجرة على
ألرض الزكاة على رب ا: وقال أبو حنيفة وأصحابه. مالك والشافعي والثوري وابن مبارك وأبو ثور وجماعة

  .وليس على المستأجر منه شيء
ال أنه لم يقل أحد إنه هل العشر حق األرض أو حق الزرع أو حق مجموعهما؟ إوالسبب في اختالفهم 

حق لمجموعهما وهو في الحقيقة حق مجموعهما، فلما كان عندهم أنه حق ألحد األمرين اختلفوا في أيهما 
هو أولى أن ينسب إلى الموضع الذي فيه االتفاق، وهو كون الزرع واألرض لمالك واحد، فذهب الجمهور 

ء الذي هو أصل الوجوب بو حنيفة إلى أنه للشيوذهب أ. إلى أنه للشيء الذي تجب فيه الزكاة وهو الحب
  .وهو األرض

إذا انتقلت إلى المسلمين هل فيها عشر مع الخراج أم ليس فيها عشر؟  وأما اختالفهم في أرض الخراج
  .ليس فيها عشر: بو حنيفة وأصحابهقال أ. أعني الزكاة: فإن الجمهور على أن فيها العشر

كما قلنا هل الزكاة حق األرض، أو حق الحب؟ فإن قلنا إنه حق األرض لم يجتمع فيها  وسبب اختالفهم
الزكاة حق الحب كان الخراج حق األرض، والزكاة حق الحب، : وهما العشر والخراج، وٕان قلنا: حقان

  .خراجوٕانما يجيء هذا الخالف فيها ألنها ملك ناقص كما قلنا ولذلك اختلف العلماء في جواز بيع أرض ال



                                                                                              
 

 

. أحدها إذا أخرج المرء الزكاة فضاعت: ويتعلق بالمالك مسائل أليق المواضع بذكرها هو هذا الباب
والرابعة إذا باع . والثالثة إذا مات وعليه زكاة. والثانية إذا أمكن إخراجها فهلك بعض المال قبل اإلخراج

  .وهبهالزرع أو الثمر وقد وجبت فيه الزكاة على من الزكاة، وكذلك إذا 
  :فأما املسألة األوىل

هو لها ضامن حتى يضعها : تجزى عنه؛ وقوم قالوا: وهي إذا أخرج الزكاة فضاعت، فإن قوما قالوا
موضعها؛ وقوم فرقوا بين أن يخرجها بعد أن أمكنه إخراجها، وبين أن يخرجها أول زمان الوجوب 

جوب ضمن وٕان أخرجها في أول الوجوب إن أخرجها بعد أيام من اإلمكان والو : واإلمكان، فقال بعضهم
إن فرط ضمن وٕان لم يفرط زكى ما : ولم يقع منه تفريط لم يضمن وهو مشهور مذهب مالك؛ وقوم قالوا

بل يعد الذاهب من الجميع ويبقى المساكين ورب المال : بقي، وبه قال أبو ثور والشافعي، وقال قوم
مثل الشريكين يذهب بعض المال المشترك بينهما شريكين في الباقي بقدر حظهما من حظ رب المال، 

قول إنه ال يضمن : ويبقيان شريكين على تلك النسبة في الباقي، فيتحصل في المسألة خمسة أقوال
بإطالق، وقول إنه يضمن بإطالق، وقول إن فرط ضمن وٕان لم يفرط لم يضمن، وقول إن فرط ضمن وٕان 

  .ن شريكين في الباقيلم يفرط زكى ما بقي، والقول الخامس يكونا
  :وأما املسألة الثا�ية

حال : يزكى ما بقي؛ وقوم قالوا: إذا ذهب بعض المال بعد الوجوب وقبل تمكن إخراج الزكاة؛ فقوم قالوا
والسبب في اختالفهم تشبيه الزكاة بالديون، . المساكين وحال رب المال حال الشريكين يضيع بعض مالهما

بالذمة ال بعين المال، أو تشبيهها بالحقوق التي تتعلق بعين المال ال بذمة أعني أن يتعلق الحق فيها 
إذا اخرج فهلك المخرج فال : فمن شبه مالكي الزكاة باألمناء قال. الذي يده على المال كاألمناء وغيرهم
ن يضمنون؛ ومن فرق بين التفريط وال تفريط ألحقهم باألمناء م: شيء عليه؛ ومن شبههم بالغرماء قال

إذا لم يفرط زكى ما بقي فإنه شبه من هلك : وأما من قال. جميع الوجوه إذا كان األمين يضمن إذا فرط
بعض ماله بعد اإلخراج بمن ذهب بعض ماله قبل وجوب الزكاة فيه، كما أنه إذا وجبت الزكاة عليه فإنما 

  .إنما يزكى الموجود من ماله فقط يزكى الموجود فقط، وكذلك هذا
. هو تردد شبه المالك بين الغريم واألمين والشريك ومن هلك بعض ماله قبل الوجوب االختالفوسبب 

وأما إذا وجبت الزكاة وتمكن من اإلخراج فلم يخرج حتى ذهب بعض المال فإنهم متفقون فيما أحسب أنه 
مذهب ضامن إال في الماشية عند من رأى أن وجوبها إنما يتم بشرط خروج الساعي مع الحول وهو 

  .مالك
  :وأما املسألة الثالثة

يخرج من رأس ماله، وبه قال الشافعي وأحمد : فإن قوما قالوا. وهي إذا مات بعد وجوب الزكاة عليه
إن أوصى بها أخرجت عنه من الثلث وٕاال فال شيء عليه، ومن هؤالء من : وٕاسحاق وأبو ثور، وقوم قالوا



                                                                                              
 

 

ال يبدأ بها، وعن مالك القوالن جميعا، ولكن المشهور أنها  :يبدأ بها إن ضاق الثلث، ومنهم من قال: قال
يأخذ المصدق : وأما اختالفهم في المال يباع بعد وجوب الصدقة فيه، فإن قوما قالوا. بمنزلة الوصية

البيع مفسوخ، وبه : وقال قوم. الزكاة من المال نفسه ويرجع المشتري بقيمته على البائع، وبه قال أبو ثور
المشتري بالخيار بين إنقاذ البيع ورده، والعشر مأخوذ من الثمرة أو من : وقال أبو حنيفة. يقال الشافع

  .الزكاة على البائع: ، وقال مالكالحب الذي وجبت فيه الزكاة
الزكاة مترتبة في ذمة : تشبيه بيع مال الزكاة بتفويته وٕاتالف عينه، فمن شبهه بذلك قال وسبب اختالفهم

من قال البيع ليس بإتالف لعين المال وال تفويت له وٕانما هو بمنزلة من باع ما ليس له المتلف والمفوت؛ و 
الزكاة في عين المال، ثم هل البيع مفسوخ أو غير مفسوخ نظر آخر يذكر في باب البيوع إن شاء : قال

  .اختالفهم في زكاة المال الموهوبومن هذا النوع . اهللا تعالى
  :اجلملة الثا�ية

وأما ما اتفقوا عليه . وأما ما تجب فيه الزكاة من األموال، فإنهم اتفقوا منها على أشياء واختلفوا في أشياء 
فصنفان من المعدن الذهب والفضة اللتين ليستا بحلي، وثالثة أصناف من الحيوان اإلبل والبقر والغنم، 

  .بيب، وفي الزيت خالف شاذمر والز وصنفان من الحبوب الحنطة والشعير، وصنفان من الثمر الت
وذلك أنه ذهب فقهاء الحجاز مالك والليث والشافعي إلى أنه ال  واختلفوا أما من الذهب ففي الحلي فقط،

  .فيه الزكاة: حابهزكاة فيه إذا أريد للزينة واللباس؛ وقال أبو حنيفة وأص
لمقصود منهما المعاملة في تردد شبهه بين العروض وبين التبر والفضة اللتين ا والسبب في اختالفهم

ليس فيه زكاة، ومن شبهه : جميع األشياء، فمن شبهه بالعروض التي المقصود منها المنافع أوال قال
 والختالفهم أيضا سبب آخر وهو. فيه الزكاة: بالتبر والفضة التي المقصود منها المعاملة بها أوال قال
وروى عمرو " ليس في الحلي زكاة"أنه قال  بي اختالف اآلثار في ذلك، وذلك أنه روى جابر عن الن

أن امرأة أتت إلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومعها ابنة لها، وفي يد "بن شعيب عن أبيه عن جده 
أيسرك أن يسورك اهللا بهما يوم القيامة : ال، قال: أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: ابنتها مسك من ذهب، فقال لها
واألثران ضعيفان، وبخاصة " هما هللا ورسوله: وقالت قتهما إلى النبي سوارين من نار؟ فخلعتهما وأل

حديث جابر، ولكون السبب األملك الختالفهم تردد الحلي المتخذ للباس بين التبر والفضة اللذين المقصود 
منهما أوال المعاملة ال االنتفاع، وبين العروض المقصود منها التي بالوضع األول خالف المقصود من 

واختلف قول مالك في الحلي . بر والفضة، أعني االنتفاع بها ال المعاملة، وأعني بالمعاملة كونها ثمناالت
  .المتخذ للكراء فمرة شبهه بالحلي المتخذ من اللباس، ومرة شبهه بالتبر المتخذ للمعاملة

  
  

  :وأما ما اختلفوا فيه من الحيوان



                                                                                              
 

 

وأما ما اختلفوا في نوعه فالخيل، وذلك أن . صنفه فمنه ما اختلفوا في نوعه، ومنه ما اختلفوا في 
الجمهور على أن ال زكاة في الخيل، فذهب أبو حنيفة إلى أنها إذا كانت سائمة وقصد بها النسل أن فيها 

  .ة، أعني إذا كانت ذكرانا وٕاناثاالزكا
أما اللفظ الذي . معارضة القياس لّلفظ، وما يظن من معارضة اللفظ لّلفظ فيها والسبب في اختالفهم

وأما " ليس على المسلم في عبده وال فرسه صدقة"يقتضي أن ال زكاة فيها فقوله عليه الصالة والسالم 
 القياس الذي عارض هذا العموم، فهو أن الخيل السائمة حيوان مقصود به النماء والنسل، فأشبه األبل

وقد ذكر الخيل ولم ينس حق اهللا في " وأما اللفظ الذي يظن أنه معارض لذلك العموم فهو قوله . والبقر
وأن : قال القاضي. فذهب أبو حنيفة إلى أن حق اهللا هو الزكاة، وذلك السائمة منها" رقابها وال ظهورها

خالف أبا حنيفة في هذه المسألة يكون هذا اللفظ مجمال أحرى منه أن يكون عاما، فيحتج به في الزكاة؛ و 
صاحباه أبو يوسف ومحمد، وصح عن عمر رضي اهللا عنه أنه كان يأخذ منها الصدقة، فقيل إنه كان 

وأما ما اختلفوا في صنفه فهي السائمة من اإلبل والبقر والغنم من غير السائمة منها، فإن . باختيار منهم
سائمة كانت أو غير سائمة، وبه قال الليث ومالك؛ وقال قوما أوجبوا الزكاة في هذه األصناف الثالثة 

  .ائمة من هذه الثالثة األنواعال زكاة في غير الس: سائر فقهاء األمصار
أما المطلق فقوله عليه الصالة . معارضة المطلق للمقيد، ومعارضة القياس لعموم اللفظ وسبب اختالفهم

فمن غلب " في سائمة الغنم الزكاة"عليه الصالة والسالم  أما المقيد فقوله". في أربعين شاة شاة"والسالم 
الزكاة في السائمة منها : الزكاة في السائمة وغير السائمة؛ ومن غلب المقيد قال: المطلق على المقيد قال

معارضة دليل الخطاب للعموم، وذلك أن دليل  من سبب الخالف في ذلك أيضافقط، ويشبه أن يقال إن 
في " يقتضي أن ال زكاة في غير السائمة، وعموم قوله " في سائمة الغنم الزكاة" الخطاب في قوله 
يقتضي أن السائمة في هذا بمنزلة غير السائمة لكن العموم أقوى من دليل الخطاب، كما " أربعين شاة شاة

 وذهب أبو محمد بن حزم إلى أن. أن تغليب المقيد على المطلق أشهر من تغليب المطلق على المقيد
ليس " المطلق يقتضي على المقيد، وٕان في الغنم سائمة وغير سائمة الزكاة، وكذلك في اإلبل لقوله 

وأن البقر لما لم يثبت فيها أثر وجب أن يتمسك فيها باإلجماع، " فيما دون خمس ذود من اإلبل صدقه
  .ثالثوهو أن الزكاة في السائمة منها فقط، فتكون التفرقة بين البقر وغيرها قول 

فهو أن السائمة هي التي المقصود منها " في أربعين شاة شاة"فيها  وأما القياس المعارض لعموم قوله 
النماء والربح، وهو الموجود فيها أكثر ذلك، والزكاة إنما هي فضالت األموال، والفضالت إنما توجد أكثر 
ذلك في األموال السائمة، ولذلك اشترط فيها الحول، فمن خصص بهذا القياس ذلك العموم لم يوجب 

ير السائمة، ومن لم يخصص ذلك ورأى أن العموم أقوى أوجب ذلك في الصنفين جميعا، فهذا الزكاة في غ
هو ما اختلفوا فيه من الحيوان التي تجب فيه الزكاة، وأجمعوا على أنه ليس فيما يخرج من الحيوان زكاة 

  .فيه الزكاة: زكاة فيه، وقال قومإال العسل، فإنهم اختلفوا فيه، فالجمهور على أنه ال 



                                                                                              
 

 

في كل "اختالفهم في تصحيح األثر الوارد في ذلك، وهو قوله عليه الصالة والسالم وسبب اختالفهم 
  . خرجه الترمذي وغيره" عشرة أزق زق

  :اجلملة الثالثة
وأما معرفة النصاب في واحد واحد من هذه األموال المزكاة، وهو المقدار الذي فيه تجب الزكاة فيما له 

الواجب من ذلك، أعني في عينه وقدره، فإنا نذكر من ذلك ما اتفقوا عليه واختلفوا منها نصاب، ومعرفة 
ولنجعل الكالم في  فيه في جنس من هذه األجناس المتفق عليها والمختلف فيها عند الذين اتفقوا عليه،

  : ذلك في فصول
. في النبات: الخامس. بقرفي ال: الرابع. في الغنم: الثالث. في اإلبل: الثاني. في الذهب والفضة: األول

  .في العروض: السادس
  .الفصل األول يف الذهب والفضة

أما المقدار الذي تجب فيه الزكاة من الفضة، فإنهم اتفقوا على أنه خمس أواق لقوله عليه الصالة والسالم 
اشتراط ما عدا المعدن من الفضة، فإنهم اختلفوا في " ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة"الثابت 

وأما القدر الواجب فيه، فإنهم . النصاب منه وفي المقدار الواجب فيه، واألوقية عندهم أربعون درهما كيال
أعني في الفضة والذهب معا ما لم يكونا خرجا من : اتفقوا على أن الواجب في ذلك هو ربع العشر

هل فيهما أوقاص : والثاني .في نصاب الذهب: أحدها: واختلفوا من هذا الباب في مواضع خمسة. معدن
هل يضم بعضها إلى بعض في : والثالث. أم ال؟ أعني هل فوق النصاب قدر ال تزيد الزكاة بزيادته؟

هل من شرط : والرابع. الزكاة فيعدان كصنف واحد؟ أعني عند إقامة النصاب أم هما صنفان مختلفان؟
  .ار نصاب المعدن وحوله وقدر الواجب فيهفي اعتب: الخامس. النصاب أن يكون المالك واحدا ال اثنين؟

  :أما املسألة األوىلو
وهي اختالفهم في نصاب الذهب، فإن أكثر العلماء على أن الزكاة تجب في عشرين دينارا وزنا كما تجب 
في مائتي درهم، هذا مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة وأصحابهم وأحمد وجماعة فقهاء األمصار وقالت 

ليس في الذهب شيء حتى : الحسن بن أبي الحسن البصري وأكثر أصحاب داود بن عليطائفة منهم 
ليس في الذهب زكاة حتى يبلغ : وقالت طائفة ثالثة. يبلغ أربعين دينارا، ففيها ربع عشرها دينار واحد

أقل صرفها مائتي درهم أو قيمتها فإذا بلغت ففيها ربع عشرها كان وزن ذلك من الذهب عشرين دينارا أو 
ه ال فإذا بلغت أربعين دينارا كان االعتبار بها لنفس. أو أكثر، هذا فيما كان منها دون األربعين دينارا

  .بالدراهم ال صرفا وال قيمة
كما ثبت ذلك في نصاب  في نصاب الذهب أنه لم يثبت في ذلك شيء عن النبي  وسبب اختالفهم

هاتوا زكاة الذهب "أنه عليه الصالة والسالم قال وما روي عن الحسن بن عمارة من حديث علي . الفضة
فليس عند األكثر مما يجب العمل به النفراد الحسن بن عمارة به، " من كل عشرين دينارا نصف دينار



                                                                                              
 

 

. فمن لم يصح عنده هذا الحديث اعتمد في ذلك على اإلجماع، وهو اتفاقهم على وجوبها في األربعين
السنة التي ال اختالف فيها عندنا أن الزكاة : مل، ولذلك قال في الموطأوأما مالك فاعتمد في ذلك على الع

وأما الذين جعلوا الزكاة فيما دون األربعين تبعا للدراهم، . تجب في عشرين دينارا كما تجب في مائتي درهم
ب فإنه لما كانا عندهم من جنس واحد جعلوا الفضة هي األصل، إذ كان النص قد ثبت فيها، وجعلوا الذه

تابعا لها في القيمة ال في الوزن، وذلك فيما دون موضع اإلجماع، ولما قيل أيضا إن الرقة اسم يتناول 
  "ليس فيها دون خمس أواق من الرقة صدقة"الذهب والفضة وجاء في بعض اآلثار 

  :املسألة الثا�ية
إن ما زاد على مائتي درهم من الوزن ففيه : وأما اختالفهم فيما زاد على النصاب فيها، فإن الجمهور قالوا 

بحساب ذلك، أعني ربع العشر، وممن قال بهذا القول مالك والشافعي وأبو يوسف ومحمد صاحبا أبي 
شيء فيما زاد على المائتي  ال: وقالت طائفة من أهل العلم أكثرهم العراق. حنيفة وأحمد بن حنبل وجماعة

درهم حتى تبلغ الزيادة أربعين درهما، فإذا بلغتها كان فيها ربع عشرها وذلك درهم، وبهذا القول قال أبو 
  .فر وطائفة من أصحابهماحنيفة وز 

اختالفهم في تصحيح حديث الحسن ابن عمارة، ومعارضة دليل الخطاب له، وترددهما  وسبب اختالفهم
أما حديث الحسن بن عمارة . ذا الباب مختلفين في هذا الحكم وهي الماشية والحبوببين أصلين في ه

قد عفوت "فإنه رواه عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي عن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال 
عن صدقة الخيل والرقيق فهاتوا من الرقة ربع العشر من كل مائتي درهم خمسة دراهم، ومن كل عشرين 

را نصف دينار، وليس في مائتي درهم شيء حتى يحول عليها الحول ففيها خمسة دراهم، فما زاد ففي دينا
كل أربعين درهما درهم، وفي كل أربعة دنانير تزيد على العشرين دينارا درهم حتى تبلغ أربعين دينارا، ففي 

اب المعارض له، فقوله وأما دليل الخط". كل أربعين دينار، وفي كل أربعة وعشرين نصف دينار ودرهم
 "وأما . ومفهومه أن فيما زاد على ذلك الصدقة قل أو كثر" ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة

وأجمعوا . ترددهما بين األصلين اللذين هما الماشية والحبوب، فإن النص على األوقاص ورد في الماشية
لماشية قال فيهما األوقاص، ومن شبههما على أنه ال أوقاص في الحبوب، فمن شبه الفضة والذهب با

  .بالحبوب قال ال وقص
  :وأما املسألة الثالثة

وهي ضم الذهب إلى الفضة في الزكاة، فإن عند مالك وأبي حنيفة وجماعة أنها تضم الدراهم إلى 
ذهب ال يضم : الدنانير، فإذا كمل من مجموعهما نصاب وجبت فيه الزكاة؛ وقال الشافعي وأبو ثور وداود

  .إلى فضة وال فضة إلى ذهب
هل كل واحد منهما يجب فيه الزكاة لعينه أم لسبب يعمهما، وهو كونهما كما يقول  وسبب اختالفهم

الفقهاء رءوس األموال وقيم المتلفات؟ فمن رأى أن المعتبر في كل واحد منهما هو عينه ولذلك اختلف 
لثاني كالحال في البقر والغنم؛ ومن رأى أن المعتبر هما جنسان ال يضم أحدهما إلى ا: النصاب فيهما قال



                                                                                              
 

 

فيهما هو ذلك األمر الجامع الذي قلناه أوجب ضم بعضهما إلى بعض، ويشبه أن يكون األظهر اختالف 
األحكام حيث تختلف األسماء وتختلف الموجودات أنفسها، وٕان كان قد يوهم اتحادهما اتفاق المنافع، وهو 

.  في هذا الباب وفي باب الربا، والذين أجازوا ضمهما اختلفوا في صفة الضمالذي اعتمد مالك رحمه اهللا
فرأى مالك ضمهما بصرف محدود، وذلك بأن ينزل الدينار بعشرة دراهم على ما كانت عليه قديما، فمن 
كانت عنده عشرة دنانير ومائة درهم وجبت عليه فيهما الزكاة عنده، وجاز أن يخرج من الواحد عن 

تضم بالقيمة في وقت الزكاة، فمن كانت عنده مثال مائة درهم وتسعة : وقال من هؤالء آخرون .اآلخر
مثاقيل قيمتها مائة درهم وجبت عليه فيهما الزكاة، ومن كانت عنده مائة درهم تساوي أحد عشر مثقاال 

هذا القول قال وتسعة مثاقيل وجبت عليه أيضا فيهما الزكاة، وممن قال بهذا القول أبو حنيفة، وبمثل 
: ومنهم من قال: أعني القيمة أو الصرف المحدود: الثوري إال أنه يراعي األحوط للمساكين في الضم

تضم الدنانير بقيمتها أبدا كانت : يضم األقل منها إلى األكثر وال يضم األكثر إلى األقل؛ وقال آخرون
انير ألن الدراهم أصل والدنانير فرع، إذ كان لم الدنانير أقل من الدراهم أو أكثر، وال تضم الدراهم إلى الدن

إذا كان عنده نصاب من أحدهما : يثبت في الدنانير حديث وال إجماع حتى تبلغ أربعين، وقال بعضهم
ضم إليه قليل اآلخر وكثيره، ولم ير الضم في تكميل النصاب إذا لم يكن في واحد منهما نصاب بل في 

راموه من أن يجعلوا من شيئين نصابهما مختلف في الوزن نصابا  وسبب هذا االرتباك ما. مجموعهما
واحدا، وهذا كله ال معنى له، ولعل من رام ضم أحدهما إلى اآلخر فقد أحدث حكما في الشرع حيث ال 
حكم، ألنه قد قال بنصاب ليس هو بنصاب ذهب وال فضة، ويستحيل في عادة التكليف واألمر بالبيان أن 

األشياء المحتملة حكم مخصوص، فيسكت عنه الشارع حتى يكون سكوته سببا ألن  يكون في أمثال هذه
  .لرفع االختالف يعرض فيه من االختالف ما مقداره هذا المقدار، والشارع إنما بعث 

  :وأما املسألة الرابعة
نصاب؛ فإن عند مالك وأبي حنيفة أن الشريكين ليس يجب على أحدهما زكاة حتى يكون لكل واحد منهما 

  .المشترك حكمه حكم مال رجل واحد وعند الشافعي أن المال
فإن هذا القدر " ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة" اإلجماع الذي في قوله  وسبب اختالفهم

يمكن أن يفهم منه إنما يخصه هذا الحكم إذا كان لمالك واحد فقط، ويمكن منه أنه يخصه هذا الحكم كان 
أكثر من مالك واحد، إال أنه لما كان مفهوم اشتراط النصاب إنما هو الرفق فواجب أن لمالك واحد أو 

والشافعي كأنه شبه الشركة . يكون النصاب من شرطه أن يكون لمالك واحد، وهو األظهر واهللا أعلم
  .بالخلطة، ولكن تأثير الخلطة في الزكاة غير متفق عليه على ما سيأتي بعد

  :وأما املسألة اخلامسة
وهي اختالفهم في اعتبار النصاب في المعدن وقدر الواجب فيه، فإن مالكا والشافعي راعيا النصاب في 
المعدن، وٕانما الخالف بينهما أن مالكا لم يشترط الحول واشترطه الشافعي على ما سنقول بعد في الجملة 



                                                                                              
 

 

وأما أبو حنيفة فلم ير فيه  الرابعة، وكذلك لم يختلف قولهما إن الواجب فيما يخرج منه هو ربع العشر؛
  .الواجب هو الخمس: ال حوال، وقالنصابا و 

" وفي الركاز الخمس" في ذلك هل اسم الركاز يتناول المعدن أم ال يتناوله؟ ألنه قال  وسبب الخالف
في هذا  فسبب اختالفهم. وروى أشهب عن مالك أن المعدن الذي يوجد بغير عمل أنه ركاز وفيه الخمس
  .هو اختالفهم في داللة اللفظ، وهو أحد أسباب االختالفات العامة التي ذكرناها

  بسم اهلل الرمحن الرحيم وصلى اهلل على سيد�ا حممد وآله وسلم تسليما
 

والنظر في الصوم . أحدهما في الصوم الواجب، واآلخر في المندوب إليه: وهذا الكتاب ينقسم أوال قسمين
أما القسم األول وهو الصيام فإنه ينقسم . أحدهما في الصوم واآلخر في الفطر: اجب ينقسم إلى قسمينالو 

وأما القسم الذي يتضمن . إحداهما معرفة أنواع الصيام الواجب، واألخرى معرفة أركانه: أوال إلى جملتين
  .كامهمالنظر في الفطر فإنه ينقسم إلى معرفة المفطرات وٕالى معرفة المفطرين وأح

 
  :وهي معرفة أ�واع الصيام :اجلملة األوىل

  .وهي معرفة أنواع الصيامفلنبدأ بالقسم األول من هذا الكتاب، وبالجملة األولى منه، 
منه ما يجب للزمان : والواجب ثالثة أقسام. إن الصوم الشرعي منه واجب، ومنه مندوب إليه: فنقول

ومنه ما يجب بإيجاب . ومنه ما يجب لعلة، وهو صيام الكفارات. بعينه نفسه، وهو صوم شهر رمضان
والذي يتضمن هذا الكتاب القول فيه من أنواع هذه الواجبات . اإلنسان ذلك على نفسه، وهو صيام النذر

وأما صوم الكفارات فيذكر عند ذكر المواضع التي تجب منها الكفارة، . هو صوم شهر رمضان فقط
  .ر ويذكر في كتاب النذروكذلك صوم النذ

كتب عليكم الصيام {فقوله تعاىل فأما الكتاب . فهو واجب بالكتاب والسنة واإلجماعفأما صوم شهر رمضان 
بني اإلسالم على خمس، وذكر فيها " وأما السنة ففي قوله  }كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون

وأما اإلجماع . ال إال أن تطوع: هل علي غيرها؟ قال: قال" وصيام شهر رمضان"وقوله لألعرابي " الصوم
وأما على من يجب وجوبا غير مخير فهو البالغ . فإنه لم ينقل إلينا خالف عن أحد من األئمة في ذلك

فة المانعة من الصوم وهي الحيض للنساء، هذا ال خالف العاقل الحاضر الصحيح إذا لم تكن فيه الص
  .} فمن شهد منكم الشهر فليصمه{لقوله تعاىل فيه 

  :يف األركان: اجلملة الثا�ية
  .تلف فيه وهو النيةوالثالث مخ. إثنان متفق عليهما، وهما الزمان واإلمساك عن المفطرات: واألركان ثالثة

  :فإنه ينقسم إلى قسمينو الزمان، فأما الركن األول الذي ه



                                                                                              
 

 

واآلخر زمان اإلمساك عن المفطرات، وهو أيام هذا الشهر . أحدهما زمان الوجوب، وهو شهر رمضان
دون الليالي، ويتعلق بكل واحد من هذين الزمانين مسائل قواعد اختلفوا فيها، فلنبدأ بما يتعلق من ذلك 

انيا في معرفة الطريق التي بها يتوصل إلى وث. بزمان الوجوب، وأول ذلك في تحديد طرفي هذا الزمان
  .لمحدودة في حق شخص شخص وأفق أفقمعرفة العالمة ا

، فإن العلماء أجمعوا على أن الشهر العربي يكون تسعا وعشرين ويكون ثالثين فأما طرفا هذا الزمان
" روا لرؤيتهصوموا لرؤيته وأفط" وعلى أن اإلعتبار في تحديد شهر رمضان إنما هو الرؤية، لقوله 

  .وعني بالرؤية أول ظهور القمر بعد السؤال
واختلفوا في الحكم إذا غم الشهر ولم تمكن الرؤية وفي وقت الرؤية المعتبر، فأما اختالفهم إذا غم الهالل، 
فإن الجمهور يرون أن الحكم في ذلك أن تكمل العدة ثالثين، فإن كان الذي غم هالل أول الشهر عد 

ثالثين يوما، وكان أول رمضان الحادي والثالثين، وٕان كان الذي غم هالل آخر الشهر  الشهر الذي قبله
وذهب ابن عمر إلى أنه إن كان المغّمى عليه هالل أول الشهر صيم اليوم . صام الناس ثالثين يوما

وروى بعض السلف أنه إذا أغمى الهالل رجع إلى الحساب بمسير . الثاني وهو الذي يعرف بيوم الشك
وحكى ابن سريج عن الشافعي أنه . لقمر والشمس، وهو مذهب مطرف بن الشخير وهو من كبار التابعينا

من كان مذهبه االستدالل بالنجوم ومنازل القمر ثم تبين له من جهة االستدالل أن الهالل مرئي وقد : قال
  .م، فإن له أن يعقد الصوم ويجزيهغ

" صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا له" اإلجمال الذي في قوله  :وسبب اختالفهم
. ومنهم من رأى أن معنى التقدير له هو عده بالحساب. فذهب الجمهور إلى أن تأويله أكملوا العدة ثالثين

ومنهم من رأى أن معنى ذلك أن يصبح المرء صائما، وهو مذهب ابن عمر كما ذكرنا وفيه بعد في 
فإن غم عليكم فأكملوا " مهور إلى هذا التأويل لحديث ابن عباس الثابت أنه قال وٕانما صار الج. اللفظ

وذلك مجمل وهذا مفسر، فوجب أن يحمل المجمل على المفسر، وهي طريقة ال خالف فيها " العدة ثالثين
الجمهور في هذا الئح بين األصوليين، فإنهم ليس عندهم بين المجمل والمفسر تعارض أصال، فمذهب 

  . أعلمواهللا
فإنهم اتفقوا على أنه إذا رؤي من العشي أن الشهر من اليوم  وأما اختالفهم في إعتبار وقت الرؤية

الثاني، واختلفوا إذا رؤي في سائر أوقات النهار أعني أول ما رؤي، فمذهب الجمهور أن القمر في أول 
لقول قال مالك والشافعي وأبو حنيفة وقت رؤي من النهار أنه لليوم المستقبل كحكم رؤيته بالعشي، وبهذا ا

إذا : وقال أبو يوسف من أصحاب أبي حنيفة والثوري وابن حبيب من أصحاب مالك. وجمهور أصحابهم
  .وٕان رؤي بعد الزوال فهو لآلتية رؤي الهالل قبل الزوال فهو لليلة الماضية

ألخبار في ذلك، وليس في ذلك أثر ترك اعتبار التجربة فيما سبيله التجربة والرجوع إلى ا وسبب اختالفهم
أحدهما عام واآلخر : عن النبي عليه الصالة والسالم يرجع إليه، لكن روي عن عمر رضي اهللا عنه أثران

فأما العام فما رواه األعمش عن أبي وائل شقيق بن . مفسر، فذهب قوم إلى العام وذهب قوم إلى المفسر



                                                                                              
 

 

ن األهلة بعضها أكبر من بعض، فإذا رأيتم الهالل نهارا فال أتانا كتاب عمر ونحن بخانقين أ: سلمة قال
  .تفطروا حتى يشهد رجالن أنهما رأياه باألمس

وأما الخاص فما روى الثوري عنه أنه بلغ عمر بن الخطاب أن قوما رأوا الهالل بعد الزوال فأفطروا، 
  . إذا رأيتم الهالل نهارا قبل الزوال فأفطروا، وٕاذا رأيتموه بعد الزوال فال تفطروا: فكتب إليهم يلومهم وقال
 :الركن الثا�ي وهو اإلمساك

لقوله تعاىل مساك زمان الصوم عن المطعوم والمشروب والجماع وأجمعوا على أنه يجب على الصائم اإل
  }فاآلن باشروهن وابتغوا ما كتب اهلل لكم وكلوا واشربوا حتى يتبني لكم اخليط األبيض من اخليط األسود من الفجر{

إحداها فيما يرد : واختلفوا من ذلك في مسائل منها مسكوت عنها ومنها منطوق بها أما المسكوت عنها
وف مما ليس بمغذ وفيما يرد الجوف من غير منفذ الطعام والشراب مثل الحقنة، وفيما يرد باطن سائر الج

  .ل أن يرد الدماغ وال يرد المعدةاألعضاء وال يرد الجوف مث
في هذه هو قياس المغذي على غير المغذي، وذلك أن المنطوق به إنما هو المغذي،  وسبب اختالفهم

صوم معنى معقول لم يلحق المغذي بغير المغذي، ومن رأى أنها عبادة غير فمن رأى أن المقصود بال
معقولة، وأن المقصود منها إنما هو اإلمساك فقط عما يرد الجوف سوى بين المغذي وغير المغذي، 
وتحصيل مذهب مالك أنه يجب اإلمساك عن ما يصل إلى الحلق من أي المنافذ وصل مغذيا كان أو 

ا المأكول والمشروب من المفطرات فكلهم يقولون إن من قبل فأمنى فقد أفطر وٕان وأما ما عد. غير مغذ
واختلفوا في القبلة للصائم، فمنهم من أجازها، ومنهم من كرهها للشاب وأجازها . أمذى فلم يفطر إال مالك

بي أن الن"للشيخ ومنهم من كرهها على اإلطالق، فمن رخص فيها فلما روى من حديث عائشة وأم سلمة 
 القبلة تفطر، واحتجوا : وشذ قوم فقالوا. ومن كرهها فلما يدعوا إليه من الوقاع" كان يقبل وهو صائم

خرج " أفطرا جميعا: "عن القبلة للصائم فقال سأل رسول اهللا "لذلك بما روي عن ميمونة بنت سعد قالت 
ند ومن قبل النسيان فالكالم فيه عوأما ما يقع من هذه من قبل الغلبة . هذا األثر الطحاوي ولكن ضعفه
  .الكالم في المفطرات وأحكامها

: قوم قالوا: أما الحجامة فإن فيها ثالثة مذاهب. وأما ما اختلفوا فيه مما هو منطوق به فالحجامة والقيء
إنها : إنها تفطر وأن اإلمساك عنها واجب، وبه قال أحمد وداود واألوزاعي وٕاسحق بن راهويه وقوم قالوا

إنها غير مكروهة وال مفطرة، : وقوم قالوا. روهة للصائم وليست تفطر، وبه قال مالك والشافعي والثوريمك
  .وأصحابهوبه قال أبو حنيفة 
أحدهما ما روي من : تعارض اآلثار الواردة في ذلك، وذلك أنه ورد في ذلك حديثان وسبب اختالفهم

وحديث " أفطر الحاجم والمحجوم: "ة والسالم قالطريق ثوبان ومن طريق رافع بن خديج أنه عليه الصال
احتجم  أن رسول اهللا "والحديث الثاني حديث عكرمة عن ابن عباس . ثوبان هذا كان يصححه أحمد

أحدها : وحديث ابن عباس هذا صحيح؛ فذهب العلماء في هذين الحديثين ثالثة مذاهب" وهو صائم



                                                                                              
 

 

مذهب اإلسقاط عند التعارض والرجوع إلى البراءة  والثالث. والثاني مذهب الجمعة. مذهب الترجيح
األصلية إذا لم يعلم الناسخ من المنسوخ، فمن ذهب مذهب الترجيح قال بحديث ثوبان، وذلك أن هذا 
موجب حكما، وحديث ابن عباس رافعه، والموجب مرجح عند كثير من العلماء على الرافع ألن الحكم إذا 

إال بطريق يوجب العمل برفعه، وحديث ثوبان قد وجب العمل به، ثبت بطريق يوجب العمل لم يرتفع 
وحديث ابن عباس يحتمل أن يكون ناسخا ويحتمل أن يكون منسوخا، وذلك شك والشك ال يوجب عمال 
وال يرفع العلم الموجب للعمل، وهذا على طريقة من ال يرى الشك مؤثرا في العلم، ومن رام الجمع بينهما 

ارض قال بإباحة الكراهية وحديث اإلحتجام على الحظر، ومن أسقطهما للتع حمل حديث النهي على
  .اإلحتجام للصائم

إنه مفطر، : وأما القيء فإن جمهور الفقهاء على أن من ذرعه القيء فليس بمفطر، إال ربيعة فإنه قال
  .استقاء فقاء فإنه مفطر إال طاوسوجمهورهم أيضا على أنه من 

ما يتوهم من التعارض بين األحاديث الواردة في هذه المسألة اختالفهم أيضا في  وسبب اختالفهم
" قاء فأفطر أن رسول اهللا "تصحيحها، وذلك أنه ورد في هذا الباب حديثان أحدهما حديث أبي الدرداء 

ر، قاء فأفط أن رسول اهللا "فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فقلت له أن أبا الدرداء حدثني : قال معدان
واآلخر حديث أبي هريرة خرجه . وحديث ثوبان هذا صححه الترمذي" صدق أنا صببت له وضوءه: قال

من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء وٕان استقاء : "قال الترمذي وأبو داود أيضا أن النبي 
يه فطر أصال، ليس ف: وروى موقوفا عن ابن عمر؛ فمن لم يصح عنده األثران كالهما قال" فعليه القضاء

ومن أخذ بظاهر حديث ثوبان ورجحه على حديث أبي هريرة أوجب الفطر من القيء بإطالق، ولم يفرق 
بين أن يستقيء أو ال يستقيء؛ ومن جمع بين الحديثين وقال حديث ثوبان مجمل وحديث أبي هريرة 

  .ليه الجمهوراإلستقاءة، وهو الذي عمفسر والواجب حمل المجمل على المفسر فرق بين القئ و 
  
  

  :الركن الثالث وهو النية
  :والنظر يف النية يف مواضع منها

هل هي شرط في صحة هذه العبادة أم ليست بشرط؟ وٕان كانت شرطا فما الذي يجزئ من تعيينها؟ وهل 
يجب تجديدها في كل يوم من أيام رمضان أم يكفي في ذلك النية الواقعة في اليوم األول؟ وٕاذا أوقعها 

فأي وقت إذا وقعت فيه صح الصوم؟ وٕاذا لم تقع فيه بطل الصوم؟ وهل رفض النية يوجب الفطر  المكلف
  .المطالب قد اختلف العلماء فيها وٕان لم يفطر؟ وكل هذه

ال يحتاج رمضان إلى النية : فإنه قول الجمهور؛ وشذ زفر فقال أما كون النية شرطا في صحة الصيام
  .ان مريضا أو مسافرا فيريد الصومر رمضإال أن يكون الذي يدركه صيام شه



                                                                                              
 

 

المتطرق إلى الصوم هل هو عبادة معقولة المعنى أو غير معقولة  االحتمالوالسبب في اختالفهم 
قد حصل : المعنى؟ فمن رأى أنها غير معقولة المعنى أوجب النية، ومن رأى أنها معقولة المعنى قال

المعنى إذا صام وٕان لم ينو، لكن تخصيص زفر رمضان بذلك من بين أنواع الصوم فيه ضعف، وكأنه 
يا، وأن هذا ال يجوز فيها الفطر، أي أن كل صوم يقع فيها ينقلب صوما شرع لما رآى أن أيام رمضان
  .شيء يخص هذه األيام

ال بد في ذلك من تعيين صوم رمضان، : في ذلك فإن مالكا قال وأما اختالفهم في تعيين النية المجزية
إن اعتقد : وقال أبو حنيفة. وال يكفيه اعتقاد الصوم مطلقا وال اعتقاد صوم معين غير صوم رمضان

مطلق الصوم أجزأه، وكذلك إن نوى فيه صيام غير رمضان أجزأه وانقلب إلى صيام رمضان إال أن يكون 
المسافر عنده في رمضان صيام غير رمضان كان ما نوى، ألنه لم يجب عليه صوم مسافرا، فإنه إذا نوى 

م نوى في رمضان انقلب كل صو : رمضان وجوبا معينا، ولم يفرق صاحباه بين المسافر والحضر وقاال
  .إلى رمضان

ا، هل الكافي في تعيين النية في هذه العبادة هو تعيين جنس العبادة أو تعيين شخصهسبب اختالفهم و 
وذلك أن كال األمرين موجود في الشرع، مثال ذلك أن النية في الوضوء يكفي منها اعتقاد رفع الحدث 

  .ألي شيء كان من العبادة التي الوضوء شرط في صحتها، وليس يختص عبادة عبادة بوضوء وضوء
صرا، وٕان ظهرا وأما الصالة فال بد فيها من تعيين شخص العبادة، فال بد من تعيين الصالة إن عصرا فع

فظهرا، وهذا كله على المشهور عند العلماء، فتردد الصوم عند هؤالء بين هذين الجنسين، فمن ألحقه 
  .الجنس الثاني اشترط تعيين الصوميكفي في ذلك اعتقاد الصوم فقط، ومن ألحقه ب: بالجنس الواحد قال

و ال ينقلب؟ سببه أيضا أن من في أيام رمضلن صوما آخر هل ينقلب أ واختالفهم أيضا في إذا نوى
العبادة عندهم من ينقلب من قبل أن الوقت الذي توقع فيه مختص بالعبادة التي تنقلب إليه، ومنها ما ليس 

وذلك أنهم قالوا إذا ابتدأ الحج تطوعا . ينقلب، أما التي ال تنقلب فأكثرها، وأما التي تنقلب باتفاق فالحج
إلى فرض، ولم يقولوا ذلك في الصالة وال في غيرها، فمن شبه الصوم من وجب عليه الحج انقلب التطوع 

وأما اختالفهم في وقت النية، فإن مالكا . بالحج قال ينقلب ومن شبهه بغيره من العبادات قال ال ينقلب
تجزئ النية : رأى أنه ال يجزئ الصيام إال بنية قبل الفجر، وذلك في جميع أنواع الصوم؛ وقال الشافعي

تجزئ النية بعد الفجر في الصيام المتعلق : وقال أبو حنيفة. لفجر في النافلة وال تجزئ في الفروضبعد ا
  .ة، وال يجزئ في الواجب في الذمةوجوبه بوقت معين مثل رمضان ونذر أيام محدودة، وكذلك في النافل

ا ما خرجه البخاري تعارض اآلثار في ذلك؛ أما اآلثار المتعارضة في ذلك، فأحده والسبب في اختالفهم
: ورواه مالك موقوفا قال أبو عمر" من لم يبيت الصيام من الليل فال صيام له" عن حفصة أنه قال 

ذات  قال لي رسول اهللا "والثاني ما رواه مسلم عن عائشة قالت . حديث حفصة في إسناده اضطراب
ولحديث معاوية " قلت يارسول اهللا ما عندنا شيء، قال فإني صائم: يا عائشة هل عندكم شيء؟ قالت: يوم

اليوم هذا يوم عاشوراء ولم "يقول  يا أهل المدينة أين علماؤكم سمعت رسول اهللا : أنه قال على المنبر



                                                                                              
 

 

من ذهب مذهب الترجيح أخذ ف" يكتب علينا صيامه وأنا صائم فمن شاء منكم فليصم ومن شاء فليفطر
بحديث حفصة، ومن ذهب مذهب الجمع فرق بين النفل والفرض، أعني حمل حديث حفصة على 
الفرض، وحديث عائشة ومعاوية على النفل، وٕانما فرق أبو حنيفة بين الواجب المعين والواجب في الذمة، 

ي في الذمة ليس له وقت ألن الواجب المعين له وقت مخصوص يقوم مقام النية في التعيين، الذ
مخصوص، فأوجب أن التعيين بالنية؛ وجمهور الفقهاء على أنه ليست الطهارة من الجنابة شرطا في 

يصبح  كان رسول اهللا "أنهما قالتا  صحة الصوم لما ثبت من حديث عائشة وأم سلمة زوجي النبي 
جماع على أن اإلحتالم بالنهار ال ومن الحجة لهما اإل" جنبا من جماع غير احتالم في رمضان ثم يصوم

  .طاوس أنه إن تعمد ذلك أفسد صومهوروي عن إبراهيم النخعي وعروة بن الزبير و . يفسد الصوم
وروي عنه أنه " من أصبح جنبا في رمضان أفطر"ما روي عن أبي هريرة أنه كان يقول  وسبب اختالفهم

  .قاله ورب الكعبة ما أنا قلته، محمد : قال
الماجشون من أصحاب مالك أن الحائض إذا طهرت قبل الفجر فأخرت الغسل إلى يومها يوم  وذهب ابن

  .فطر وأقاويل هؤالء شاذة ومردودة بالسنن المشهورة الثابتة
  :القسم الثا�ي من الصوم املفروض

صنف يجوز له الفطر والصوم : والمفطرون في الشرع على ثالثة أقسام: وهو الكالم في الفطر وأحكامه
وصنف ال يجوز له الفطر، . وصنف يجب عليه الفطر على اختالف في ذلك بين المسلمين. بإجماع

  .ل واحد من هؤالء تتعلق به أحكاموك
وهذا . فالمريض بإتفاق، والمسافر باختالف، والحامل والمرضع والشيخ الكبير: أما الذين يجوز لهم األمران
هل إن صام أجزأه صومه أم ليس : ر فيه في مواضع منهافأما المسافر فالنظ. التقسيم كله مجمع عليه

يجزيه؟ وهل إن كان يجزئ المسافر صومه األفضل له الصوم أو الفطر أو هو مخير بينهما؟ وهل الفطر 
الجائز له هو في سفر محدود أم في كل ما ينطلق عليه اسم السفر في وضع اللغة؟ ومتى يفطر 

الشهر له أن ينشئ السفر أم ال؟ ثم إذا أفطر ما حكمه؟ وأما  المسافر؟ ومتى يمسك؟ وهل إذا مر بعض
  .المريض فالنظر فيه أيضا في تحديد المرض الذي يجوز له فيه الفطر وفي حكم الفطر

  :أما املسألة األوىل
وهي إن صام المريض والمسافر هل يجزيه صومه عن فرضه أم ال؟ فإنهم اختلفوا في ذلك، فذهب  

ال يجزيه وأن فرضه هو أيام  صام وقع صيامه وأجزأه، وذهب أهل الظاهر إلى أنهالجمهور إلى أنه إن 
  .أخر

بين أن يحمل على  }فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر{قوله تعاىل تردد  والسبب في اختالفهم
الحقيقة فال يكون هنالك محذوف أصال، أو يحمل على المجاز فيكون التقدير فأفطر فعدة من أيام أخر، 
وهذا الحذف في الكالم هو الذي يعرفه أهل صناعة الكالم بلحن الخطاب، فمن حمل اآلية على الحقيقة 



                                                                                              
 

 

ومن قدر  }فعدة من أيام أخر{لقوله تعاىل ر إن فرض المسافر عدة من أيام أخ: ولم يحملها على المجاز قال
وكال الفريقين يرجح تأويله باآلثار الشاهدة لكال . إنما فرضه عدة من أيام أخر إذا أفطر: فأفطر قال
. وٕان كان األصل هو أن يحمل الشيء على الحقيقة حتى يدل الدليل على حمله على المجاز. المفهومين

في رمضان فلم  سافرنا مع رسول اهللا "ثبت من حديث أنس قال  أما الجمهور فيحتجون لمذهبهم بما
كان أصحاب رسول اهللا : وبما ثبت عنه أيضا أنه قال" يعب الصائم على المفطر وال المفطر على الصائم

 أن "فأهل الظاهر يحتجون لمذهبهم بما ثبت عن ابن عباس . يسافرون فيصوم بعضهم ويفطر بعضهم
وكانوا " كة عام الفتح في رمضان، فصام حتى بلغ الكديد ثم أفطر فأفطر الناسخرج إلى م رسول اهللا 

والحجة : قال أبو عمر. وهذا يدل على نسخ الصوم: يأخذون باألحدث فاألحدث من أمر رسول اهللا 
  .على أهل الظاهر إجماعهم على أن المريض إذا صام أجزأه صومه

  :وأما املسألة الثا�ية
أو الفطر؟ إذا قلنا أنه من أهل الفطر على مذهب الجمهور؛ فإنهم اختلفوا في ذلك وهي هل الصوم أفضل 

وبعضهم رأى . فبعضهم رأى أن الصوم أفضل، وممن قال بهذا القول مالك وأبو حنيفة: على ثالثة مذاهب
التخيير، وأنه ليس  وبعضهم رأى أن ذلك على. أن الفطر أفضل، وممن قال بهذا القول أحمد وجماعة

  .دهما أفضلأح
معارضة المفهوم من ذلك لظاهر بعض المنقول، ومعارضة المنقول بعضه لبعض  والسبب في اختالفهم

وذلك أن المعنى المعقول من إجازة الفطر للصائم إنما هو الرخصة له لمكان رفع المشقة عنه، وما كان 
يا "مسلم أنه قال  رخصة فاألفضل ترك الرخصة، ويشهد لهذا حديث حمزة بن عمرو األسلمي خرجه
هي رخصة من : رسول اهللا أجد فيَّ قوة على الصيام في السفر فهل عليَّ من جناح؟ فقال رسول اهللا 

ليس من البر أن " وأما ما ورد من قوله " اهللا فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فال جناح عليه
ومن أنَّ آخر فعله عليه الصالة والسالم كان الفطر، فيوهم أن الفطر أفضل، لكن " تصوم في السفر

. الفطر لما كان ليس حكما وٕانما هو فعل المباح عسر على الجمهور أن يضعوا المباح أفضل من الحكم
عن  و األسلمي رسول اهللا سأل حمزة بن عمر "وأما من خيِّر في ذلك فلمكان حديث عائشة قالت 

  .خرجه مسلم" إن شئت فصم وٕان شئت فأفطر: الصيام في السفر فقال
  :وأما املسألة الثالثة

فإن العلماء اختلفوا فيها؛ . وهي هل الفطر الجائز للمسافر هو في سفر محدود أو في سفر غير محدود
ة، وذلك على حسب اختالفهم في فذهب الجمهور إلى أنه إنما يفطر في السفر الذي تقصر فيه الصال

  .لق عليه اسم سفر وهم أهل الظاهروذهب قوم إلى أنه يفطر في كل ما ينط. هذه المسألة
معارضة ظاهر اللفظ للمعنى، وذلك أن ظاهر اللفظ أن كل من ينطلق عليه اسم  والسبب في اختالفهم
وأما المعنى المعقول من } فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر{لقوله تعاىل  مسافر فله أن يفطر



                                                                                              
 

 

إجازة الفطر في السفر فهو المشقة، ولما كانت ال توجد في كل سفر وجب أن يجوز الفطر في السفر 
في  الذي فيه المشقة ولما كان الصحابة كأنهم مجمعون على الحد في ذلك وجب يقاس ذلك على الحد

  .ةتقصير الصال
، فإنهم اختلفوا فيه أيضا، فذهب قوم إلى أنه المرض الذي يلحق من الذي يجوز فيه الفطر المريضوأما 

وقال قوم . وذهب قوم إلى أنه المرض الغالب، وبه قال أحمد. الصوم فيه مشقة وضرورة، وبه قال مالك
 .هو بعينه سبب اختالفهم في حد السفر وسبب اختالفهم ر،إذا انطلق عليه اسم المريض أفط

  ]ال يوجد رابعة؟؟[ :وأما املسألة اخلامسة
يفطر يومه الذي خرج فيه مسافرا، وبه قال الشعبي : وهي متى يفطر المسافر ومتى يمسك، فإن قوما قالوا

واستحب جماعة العلماء لمن . ال يفطر يومه ذلك، وبه قال فقهاء األمصار: وقالت طائفة. والحسن وأحمد
شديدا من بعض وكلهم لم علم أنه يدخل المدينة أول يومه ذلك أن يدخل صائما، وبعضهم في ذلك أكثر ت

واختلفوا في من دخل وقد ذهب بعض النهار، فذهب مالك والشافعي . يوجبوا على من دخل مفطرا كفارة
يكف عن األكل، وكذلك الحائض عنده تطهر : وقال أبو حنيفة وأصحابه. على أنه يتمادى على فطره

  .األكلتكف عن 
أما األثر فإنه ثبت . هو معارضة األثر للنظرسافر والسبب في اختالفهم في الوقت الذي يفطر فيه الم

وظاهر هذا أنه " صام حتى بلغ الكديد ثم أفطر وأفطر الناس معه أن رسول اهللا "من حديث ابن عباس 
وأما الناس فال يشك أنهم أفطروا بعد تبييتهم الصوم، وفي هذا المعنى أيضا . أفطر بعد أن بيت الصوم
خرج عام الفتح إلى مكة، فسار حتى بلغ كراع الغميم وصام  رسول اهللا  أن"حديث جابر بن عبد اهللا 

الناس، ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب، فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد 
وخرج أبو داود عن أبي نضرة الغفاري أنه لما تجاوز البيوت " أولئك العصاة أولئك العصاة: "صام فقال

؟ أترغب عن سنة رسول اهللا : ألست تؤم البيوت؟ فقال: فقلت: لسفرة، قال جعفر راوي الحديثدعا با
وأما النظر فلما كان المسافر ال يجوز له إال أن يبيت الصوم ليلة سفره لم يجز له أن . فأكل: قال جعفر

  .}وال تبطلوا أعمالكم{قوله تعالى يبطل صومه وقد بيته ل
في  فالسبب في اختالفهم. الداخل في أثناء النهار عن األكل أو ال إمساكه وأما اختالفهم في إمساك

تشبيه من يطرأ عليه في يوم شك أفطر فيه الثبوت أنه من رمضان، فمن شبهه به قال يمسك عن األكل، 
ومن لم يشبهه به قال ال يمسك عن األكل، ألن األول أكل لموضع الجهل، وهذا أكل لسبب مبيح أو 

  .كالهما سببان موجبان لإلمساك عن األكل بعد إباحة األكل: والحنفية تقول. موجب لألكل
  :وأما المسألة السادسة

وهي هل يجوز للصائم في رمضان أن ينشيء سفرا ثم ال يصوم فيه، فإن الجمهور على أنه يجوز ذلك 
صام ولم يجيزوا  هوروي عن بعضهم وهو عبيدة السلماني وسويد بن غفلة وابن مجلز أنه إن سافر في. له

  .له الفطر



                                                                                              
 

 

وذلك أنه يحتمل أن  }فمن شهد منكم الشهر فليصمه{قوله تعاىل اختالفهم في مفهوم  والسبب في اختالفهم
يفهم منه أن من شهد أن الواجب أن يصوم ذلك البعض الذي شهده، وذلك أنه لما كان المفهوم باتفاق أن 

هو يصوم بعضه، ويؤيد تأويل الجمهور إنشاء من شهده كله فهو يصومه كله كأن من شهد بعضه ف
  .السفر في رمضان رسول اهللا 

ما عدا  }فعدة من أيام أخر{لقوله تعاىل فهو القضاء باتفاق وكذلك المريض  وأما حكم المسافر إذا أفطر
المريض بإغماء أو جنون، فإنهم اختلفوا في وجوب القضاء عليه، وفقهاء األمصار على وجوبه على 

وعن " المغمى عليه واختلفوا في المجنون، ومذهب مالك وجوب القضاء عليه وفيه ضعف لقوله 
سدًا للصوم، فقوم والذين أوجبوا عليهم القضاء اختلفوا في كون اإلغماء والجنون مف" المجنون حتى يفيق

ليس بمفسد، وقوم فرقوا بين أن يكون أغمي عليه بعد الفجر أو قبل الفجر، : قالوا إنه مفسد، وقوم قالوا
إن أغمي عليه بعد مضي أكثر النهار أجزأه، وٕان أغمي عليه في أول النهار قضى، وهو : وقوم قالوا

رتفع بها التكليف وبخاصة الجنون، إذا مذهب مالك، وهذا كله فيه ضعف، فإن اإلغماء والجنون صفة ي
ارتفع التكليف لم يوصف لمفطر وال صائم فكيف يقال في الصفة التي ترفع التكليف إنها مبطلة للصوم إال 

  .صومه وعملهكما يقال في الميت أو في من ال يصح منه العمل إنه قد بطل 
ما متتابعا أم ال؟ ومنها ماذا عليهما هل يقضيان ما عليه :منها ويتعلق بقضاء المسافر والمريض مسائل

إذا أخرا القضاء بغير عذر إلى أن يدخل رمضان آخر؟ ومنها إذا ماتا ولم يقضيا هل يصوم عنهما 
  وليهما أو ال يصوم؟

  :أما املسألة األوىل
فإن بعضهم أوجب أن يكون القضاء متتابعا على صفة األداء، وبعضهم لم يوجب ذلك، وهؤالء منهم من 

  .والجماعة على ترك إيجاب التتابعخير ومنهم من استحب التتابع، 
تعارض ظواهر اللفظ والقياس، وذلك أن القياس يقتضي أن يكون األداء على صفة وسبب اختالفهم 

فإنما يقتضي إيجاب العدد } فعدة من أيام أخر{أما ظاهر قوله تعالى . والحجالقضاء أصل ذلك الصالة 
  .} متتابعات{أخر متتابعات فسقط  نزلت فعدة من أيام: وروي عن عائشة أنها قالت. فقط ال إيجاب التتابع

يجب عليه بعد صيام رمضان الداخل القضاء : ؛ فقال قوموأما إذا أخر القضاء حتى دخل رمضان آخر
ل الحسن البصري وٕابراهيم ال كفارة عليه وبه قا: وقال قوم. كفارة، وبه قال مالك والشافعي وأحمدوال

  .النخعي
إنما : هل تقاس الكفارات بعضها على بعض أم ال؟ فمن لم يجز القياس في الكفارات قال وسبب اختالفهم

على من أفطر متعمدا ألن  عليه كفارة قياسا: ومن أجاز القياس في الكفارات قال. عليه القضاء فقط
أما هذا فبترك القضاء زمان القضاء، وأما ذلك فباألكل في يوم ال يجوز . كليهما مستهين بحرمة الصوم

فيه األكل، وٕانما كان يكون القياس مستندا لو ثبت أن للقضاء زمنا محدودا بنص من الشارع، ألن أزمنة 



                                                                                              
 

 

إذا اتصل مرض المريض حتى يدخل رمضان آخر : ااألداء هي المحدودة في الشرع، وقد شذ قوم فقالو 
  .وهذا مخالف للنص أنه ال قضاء عليه

وقوم قالوا يصوم عنه وليه، والذين لم . ال يصوم أحد عن أحد: وأما إذا مات وعليه صوم فإن قوما قالوا
أن يوصي  ال صيام وال إطعام إال: وقال بعضهم. يطعم عنه وليه، وبه قال الشافعي: يوجبوا الصوم قالوا
وقال أبو حنيفة يصوم، فإن لم يستطع أطعم وفرق قوم بين النذر والصيام المفروض . به، وهو قول مالك

  .لنذر وال يصوم في الصيام المفروضفقالوا يصوم عنه وليه في ا
من مات " معارضة القياس لألثر وذلك أنه ثبت عنه من حديث عائشة أنه قال  والسبب في اختالفهم

جاء رجل إلى "خرجه مسلم، وثبت عنه أيضا من حديث ابن عباس أنه قال " وعليه صيام صامه عنه وليه
لو كان على أمك : رسول اهللا إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ فقال يا: فقال النبي 

األصول تعارضه، وذلك أنه فمن رأى أن " فدين اهللا أحق بالقضاء: دين أكنت قاضيه عنها؟ قال نعم، قال
ال صيام على : كما أنه ال يصلي أحد عن أحد وال يتوضأ أحد عن أحد وكذلك ال يصوم أحد عن أحد قال

بإيجاب الصيام عليه، ومن لم يأخذ بالنص في ذلك قصر الوجوب : الولي، ومن أخذ بالنص في ذلك قال
وأما من أوجب اإلطعام فمصيرا إلى  .يصوم عنه في رمضان: على النذر، ومن قاس رمضان عليه قال

  .آليةا} وعلى الذين يطيقو�ه فدية{قراءة من قرأ 
صنف الذي يجوز ومن خير في ذلك فجمعا بين اآلية واألثر، فهذه هي أحكام المسافر والمريض من ال

  .لهم الفطر والصوم
  

  :فإن فيه مسألتين مشهورتين ،وهو المرضع والحامل والشيخ الكبيروأما باقي هذا الصنف 
  :مسألة للعلماء فيها أربعة مذاهبوهذه ال إحداهما الحامل والمرضع إذا أفطرتا ماذا عليهما؟

  .وهو مروي عن ابن عمر وابن عباس أنهما يطعمان وال قضاء عليهما، حدهاأ
يفة وأصحابه وأبو حنأنهما يقضيان فقط وال إطعام عليهما وهو مقابل األول وبه قال أبو  والقول الثاني
  .عبيد وأبو ثور

  .مان وبه قال الشافعيأنهما يقضيان ويطع الثالثالقول 
  .ضي وال تطعم والمرضع تقضي وتطعمأن الحامل تق والقول الرابع

عليهما : تردد شبههما بين الذي يجهده الصوم وبين المريض، فمن شبههما بالمريض قال وسبب اختالفهم
وعلى الذين {القضاء فقط، ومن شبههما بالذي يجهده الصوم قال عليهما اإلطعام فقط بدليل قراءة من قرأ 

  .اآلية} طيقو�ه فدية طعام مساكنيي



                                                                                              
 

 

عليهما القضاء من : من كل واحد شبها فقال فيشبه أن يكون رأى فيهما وأما من جمع عليهما األمرين
جهة ما فيهما من شبه المريض وعليهما الفدية من جهة ما فيهما من شبه الذين يجهدهم الصيام، ويشبه 

  .ا، فإن الصحيح ال يباح له الفطرأن يكون شبههما بالمفطر الصحيح لكن يضعف هذ
ى حكم المرضع مجموعا من حكم المريض ومن فرق بين الحامل والمرضع ألحق الحامل بالمريض وأبق

، ومن أفرد لهما أحد الحكمين أولى واهللا أعلم ممن جمعوحكم الذي يجهده الصوم أو شبهها بالصحيح 
ير متواترة، فتأمل هذا فإنه كما أن من أفردهما بالقضاء أولى ممن أفردهما باإلطعام فقط لكون القراءة غ

  .بين
إنهم أجمعوا على أن لهما أن يفطرا، واختلفوا فوأما الشيخ الكبير والعجوز اللذان ال يقدران على الصيام 

وقال قوم ليس عليهما إطعام، وباألول قال الشافعي . عليهما اإلطعام: في ما عليهما إذا أفطرا، فقال قوم
طعام عليهما يقول مد عن كل يوم، وقيل وأكثر من رأى اإل. وأبو حنيفة، وبالثاني قال مالك إال أنه استحبه

  .ن حفنات كما كان أنس يصنع أجزأهإن حف
فمن أوجب } وعلى الذين يطوقونه{اختالفهم في القراءة التي ذكرناها، أعني قراءة من قرأ  وسبب اختالفهم

ومن لم الشيخ منهم، : العمل بالقراءة التي لم تثبت في المصحف إذا وردت من طريق اآلحاد العدول قال
يوجب بها عمال جعل حكمه حكم المريض الذي يتمادى به المرض حتى الموت، فهذه هي أحكام الصنف 
من الناس الذين يجوز لهم الفطر، أعني أحكامهم المشهورة التي أكثرها منطوق به أو لها تعلق بالمنطوق 

  .ه في الصنف الذي يجوز له الفطرب
وز له الفطر إذا أفطر، فإن النظر في ذلك يتوجه إلى من يفطر يجال وأما النظر في أحكام الصنف الذي 

بجماع وٕالى من يفطر بغير جماع وٕالى من يفطر بأمر متفق عليه وٕالى من يفطر بأمر مختلف عليه، 
أعني بشبهة أو بغير شبهة، وكل واحد من هذين إما أن يكون على طريق السهو أو طريق العمد أو 

  .راهاالختيار أو طريق اإلكطريق 
أما من أفطر بجماع متعمدا في رمضان، فإن الجمهور على أن الواجب عليه القضاء والكفارة، لما ثبت 

وما أهلكك؟ : هلكت يا رسول اهللا، قال: فقال جاء رجل إلى رسول اهللا "من حديث أبي هريرة أنه قال 
فهل تستطيع أن : ال، قال: هل تجد ما تعتق به رقبة؟ قال: في رمضان، قال امرأتيقال وقعت على 

ال، ثم جلس فأتى النبي : فهل تجد ما تطعم به ستين مسكينا؟ قال: ال، قال: تصوم شهرين متتابعين؟ قال
 أعلى أفقر مني؟ فما بين البتيها أهل بيت أحوج إليه منا، : تصدق بهذا، فقال: بفرق فيه تمر فقال
منها : واختلفوا من ذلك في مواضع" فأطعمه أهلك اذهب: حتى بدت أنيابه ثم قال فضحك النبي : لقا

في الجماع في القضاء والكفارة أم ال؟ ومنها إذا  ركاإلفطاهل اإلفطار متعمدا باألكل والشرب حكمه 
رة واجبة فيه مترتبة أو جامع ساهيا ماذا عليه؟ ومنها ماذا على المرأة إذا لم تكن مكرهة؟ ومنها هل الكفا

على التخيير؟ ومنها كم المقدار الذي يجب أن يعطى كل مسكين إذا كفر باإلطعام؟ ومنها هل الكفارة 
متكررة بتكرر الجماع أم ال؟ ومنها إذا لزمه اإلطعام وكان معسرا هل يلزمه اإلطعام إذا أثرى أم ال؟ وشذ 



                                                                                              
 

 

لقضاء فقط، إما ألنه لم يبلغهم هذا الحديث، وأما أنه لم قوم فلم يوجبوا على المفطر عمدا بالجماع إال ا
في هذا الحديث، ألنه لو كان عزمة لوجب إذا لم يستطع اإلعتاق أو اإلطعام أن يصوم،  عزمهيكن األمر 

أنه إذا صح أنه يجب عليه  وال بد إذا كان صحيحا على ظاهر الحديث، وأيضا لو كان عزمة ألعلمه 
ليس عليه إال الكفارة فقط إذ ليس في الحديث ذكر : ضا وكذلك شذ قوم أيضا فقالواالصيام أن لو كان مري

القضاء، والقضاء الواجب بالكتاب إنما هو لمن أفطر ممن يجوز له الفطر، أو ممن ال يجوز له الصوم 
على االختالف الذي قررناه قبل في ذلك، فأما من أفطر متعمدا فليس في إيجاب القضاء عليه نص 

 ق في قضاء المتعمد الخالف الذي لحق في قضاء تارك الصالة عمدا حتى خرج وقتها، إال أنفيلح
  .الخالف في هاتين المسألتين شاذ

  .وأما اخلالف املشهور فهو يف املسائل اليت عدد�اها قبل
  :أما املسألة األوىل

وهي هل تجب الكفارة باإلفطار باألكل والشرب متعمدا، فإن مالك وأصحابه وأبا حنيفة وأصحابه والثوري 
. وجماعة ذهبوا إلى أن من أفطر متعمدا بأكل أو شرب أن عليه القضاء والكفارة المذكورة في هذا الحديث

  .من الجماع فقطتلزم في اإلفطار وذهب الشافعي وأحمد وأهل الظاهر إلى أن الكفارة إنما 
اختالفهم في جواز قياس المفطر باألكل والشرب على المفطر بالجماع، فمن رأى  والسبب في اختالفهم

ومن رأى أنه وٕان كانت الكفارة عقابا . أن شبههما فيه واحد وهو انتهاك حرمة الصوم جعل حكمهما واحد
العقاب المقصود به الردع والعقاب األكبر  إلنتهاك الحرمة فإنها أشد مناسبة للجماع منها لغيره، وذلك أن

قد يوضع لما إليه النفس أميل وهو لها أغلب من الجنايات وٕان كانت الجناية متقاربة إذ كان المقصود من 
كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من {قال تعاىل ذلك إلتزام الناس بالشرائع، وأن يكونوا أخيارا عدوال كما 

وأما من ال . قال هذه الكفارة المغلظة خاصة بالجماع، وهذا إذا كان ممن يرى القياس }نقبلكم لعلكم تتقو
وأما ما روى مالك في الموطأ أن . يرى القياس فأمره بين أنه ليس يعدى حكم الجماع إلى األكل والشرب

بالكفارة المذكورة فليس بحجة ألن قول الراوي فأفطر هو مجمل،  رجال أفطر في رمضان فأمره النبي 
والمجمل ليس له عموم فيؤخذ به، لكن هذا قول على إن الراوي كان يرى أن الكفارة لموضع اإلفطار، 

 .ولوال ذلك لما عبر بهذا اللفظ ولذكر النوع من الفطر الذي أفطر به
 :وأما املسألة الثا�ية

عليه : قال مالك. ال قضاء عليه وال كفارة: صومه، فإن الشافعي وأبا حنيفة يقوالنوهو إذا جامع ناسيا ل 
  .أهل الظاهر عليه القضاء والكفارةوقال أحمد و . القضاء دون الكفارة

معارضة ظاهر األثر في ذلك للقياس وأما القياس فهو تشبيه ناسي  وسبب اختالفهم في قضاء الناسي
. الصوم بناسي الصالة، فمن شبهه بناسي الصالة أوجب عليه القضاء كوجوبه بالنص على ناسي الصالة

قال رسول اهللا : وأما األثر المعارض بظاهره لهذا القياس فهو ما خرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال



                                                                                              
 

 

" :وهذا األثر يشهد له عموم " من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه اهللا وسقاه
  ".خطأ والنسيان وما استكرهوا عليهرفع عن أمتي ال"قوله 

غربت فأفطر ثم ظهرت الشمس بعد ذلك هل عليه  ومن هذا الباب اختالفهم فيمن ظن أن الشمس قد
، والمخطئ والناسي حكمهما واحد، فكيفما قلنا فتأثير النسيان في إسقاط قضاء أم ال؟ وذلك أن هذا مخطئ

وذلك أّنا إن قلنا أن األصل هو أن ال يلزم الناسي قضاء حتى يدل الدليل على . القضاء بين واهللا أعلم
ذلك وجب أن يكون النسيان ال يوجب القضاء في الصوم إذ ال دليل ههنا على ذلك بخالف األمر في 

وٕان قلنا أن األصل هو إيجاب القضاء حتى يدل الدليل على رفعه عن الناسي فقد دل الدليل في  الصالة،
إن الدليل الذي استثنى ناسي الصوم من : حديث أبي هريرة على رفعه عن الناسي، اللهم إال أن يقول قائل

ولكن إيجاب  ناسي سائر العبادات التي رفع عن تاركها الحرج بالنص هو قياس الصوم على الصالة،
وأما من أوجب القضاء والكفارة على . القضاء فيه ضعف، وٕانما القضاء عند األكثر واجب بأمر متجدد

المجامع ناسيا فضعيف، فإن تأثير النسيان في إسقاط العقوبات بّين في الشرع والكفارة من أنواع العقوبات 
ث أعني من أنه لم يذكر فيه أنه فعل ذلك وٕانما أصارهم إلى ذلك أخذهم بمجمل الصفة المنقولة في الحدي

عمدا وال نسيانا، لكن من أوجب الكفارة على قاتل الصيد نسيانا لم يحفظ أصله في هذا مع أن النص إنما 
جاء في المتعمد، وقد كان يجب على أهل الظاهر أن يأخذوا بالمتفق عليه وهو إيجاب الكفارة على العامد 

" رفع عن أمتي الخطأ والنسيان" ا على الناسي، أو يأخذوا بعموم قوله إلى أن يدل الدليل على إيجابه
حتى يدل الدليل على التخصيص، ولكن كال الفريقين لم يلزم أصله وليس في مجمل ما نقل من حديث 

ومن قال من أهل األصول إن ترك التفصيل في اختالف األحوال من الشارع بمنزلة . األعرابي حجة
  .فضعيف، فإن الشارع لم يحكم قط إال على مفصل وٕانما اإلجمال في حقنا العموم في األقوال

  :وأما المسألة الثالثة
وهو اختالفهم في وجوب الكفارة على المرأة إذا طاوعته على الجماع، فإن أبا حنيفة وأصحابه ومالكا 

  .ال كفارة عليها: الشافعي وداود وأصحابه أوجبوا عليها الكفارة، وقال
لم يأمر المرأة في الحديث بالكفارة، والقياس  معارضة ظاهر األثر للقياس، وذلك أنه وسبب اختالفهم 

  .أنها مثل الرجل إذ كان كالهما مكلف
  :وأما المسألة الرابعه

وهي هل هذه الكفارة مرتبة ككفارة الظهار أو على التخيير، وأعني بالترتيب أن ال ينتقل المكلف إلى واحد 
جبات المخيرة إال بعد العجز عن الذي قبله، وبالتخيير أن يفعل منها ما شاء ابتداء من غير عجز من الوا

هي غير : عن اآلخر فإنهم أيضا اختلفوا في ذلك، فقال الشافعي وأبو حنيفة والثوري وسائر الكوفيين
وروى . على التخيير هي: وقال مالك. مرتبة، فالعتق أوال، فإن لم يجد فالصيام، فإن لم يستطع فاإلطعام

  .طعام أكثر من العتق ومن الصيامعنه ابن القاسم مع ذلك أنه بستحب اإل



                                                                                              
 

 

في وجوب الترتيب تعارض ظواهر اآلثار في ذلك واألقيسة، وذلك أن ظاهر حديث  وسبب اختالفهم
ما رواه عن االستطاعة عليها مرتبا، وظاهر  األعرابي المتقدم يوجب أنها على الترتيب إذ سأله النبي 

أن يعتق رقبه أو يصوم شهرين متتابعين أو  أن رجال أفطر في رمضان فأمره رسول اهللا "مالك من 
أنها على التخيير، إذ أو إنما تقتضي في لسان العرب التخيير، وٕان كان ذلك من لفظ " يطعم ستين مسكينا

أما األقيسة المعارضة في ذلك و . الراوي الصاحب، إذ كانوا هم أقعد بمفهوم األحوال ودالالت األقوال
فتشبيهها تارة بكفارة الظهار وتارة بكفارة اليمين، لكنها أشبه بكفارة الظهار منها بكفارة اليمين، وأخذ 

وأما استحباب مالك اإلبتداء باإلطعام فمخالف لظواهر اآلثار، وٕانما ذهب . الترتيب من حكاية لفظ الراوي
الصيام قد وقع بدله اإلطعام في مواضع شتى من الشرع، وٕانه  إلى هذا من طريق القياس، ألنه رأى

ولذلك استحب هو  }وعلى الذين يطوقو�ه فدية طعام مساكني{مناسب له أكثر من غيره بدليل قراءة من قرأ 
وجماعة من العلماء لمن مات وعليه صوم أن يكفر باإلطعام عنه، وهذا كأنه من باب ترجيح القياس الذي 

  .تشهد له األصول على األثر الذي ال تشهد له األصول
  :وأما المسألة الخامسة

مسكين مدا بمد النبي يطعم لكل : وهو اختالفهم في مقدار اإلطعام، فإن مالكا والشافعي وأصحابهما قالوا
 ال يجزئ أقل من مدين بمد النبي : وقال أبو حنيفة وأصحابه نصف صاع لكل مسكين.  

. وأما القياس فتشبيه هذه الفدية بفدية األذى المنصوص عليها. معارضة القياس لألثر وسبب اختالفهم
وأما األثر فما روي في بعض طرق حديث الكفارة أن الفرق كان فيه خمسة عشر صاعا، لكن ليس يدل 
كونه فيه خمسة عشر صاعا على الواجب من ذلك لكل مسكين إال داللة ضعيفة، وٕانما يدل على أن بدل 

  .لصيام في هذه الكفارة هو هذا القدرا
  

  :وأما المسألة السادسة
وهي تكرر الكفارة بتكرر اإلفطار فإنهم أجمعوا على أن من وطئ في يوم رمضان ثم كفر ثم وطئ في 
يوم آخر أن عليه كفارة أخرى، وأجمعوا على أنه من وطئ مرارا في يوم واحد أنه ليس عليه إال كفارة 

من وطئ في يوم من رمضان ولم يكفر حتى وطئ في يوم ثان، فقال مالك والشافعي واختلفوا في. واحدة
  .حدة ما لم يكفر عن الجماع األولعليه كفارة وا: عليه لكل يوم كفارة، وقال أبو حنيفة وأصحابه: وجماعة

ك عن كفارة واحدة تجزئ في ذل: تشبيه الكفارات بالحدود، فمن شبهها بالحدود قال والسبب في اختالفهم
ومن لم يشبهها بالحدود . أفعال كثيرة كما يلزم الزاني جلد واحد، وٕان زنى ألف مرة إذا لم يحد لواحدة منها

والفرق : قالوا. جعل لكل واحد من األيام حكما منفردا بنفسه في هتك الصوم فيه أوجب في كل يوم كفارة
  .والحدود زجر محض. بينهما أن الكفارة فيها نوع من القربة

  :ما المسألة السابعةوأ



                                                                                              
 

 

ال شيء عليه إن : وهي هل يجب عليه اإلطعام إذا أيسر وكان معسرا في وقت الوجوب فإن األوزاعي قال
  .وأما الشافعي فتردد في ذلك. سراكان مع

في ذلك أنه حكم مسكوت عنه فيحتمل أن يشبه بالديون فيعود الوجوب عليه في  والسبب في اختالفهم
لو كان ذلك واجبا عليه لبينه له عليه الصالة والسالم، فهذه أحكام من : وقت اإلثراء، ويحتمل أن يقال

، فإن بعض من وأما من أفطر مما هو مختلف فيه. أفطر متعمدا في رمضان مما أجمع على أنه مفطر
فيه الفطر أوجب فيه القضاء والكفارة وبعضهم أوجب فيه القضاء فقط، مثل من رأى الفطر في أوجب 

الحجامة ومن االستقاء، ومن بلع الحصاة، ومثل المسافر يفطر أول يوم يخرج عند من يرى أنه ليس له 
األمصار  أن يفطر في ذلك اليوم، فإن مالكا أوجب فيه القضاء والكفارة، وخالفه في ذلك سائر فقهاء

وأما من أوجب القضاء والكفارة من االستقاء فأبو ثور واألوزاعي وسائر من يرى أن . وجمهور أصحابه
بأن  والذي أوجب القضاء والكفارة في اإلحتجام من القائلين. االستقاء مفطر ال يوجبون إال القضاء فقط

  .الحجامة تفطر هو عطاء وحده
فمن غلب أحد . اختالف فيه شبه من غير المفطر ومن المفطر أن المفطر بشيء فيهوسبب هذا الخالف 

الشبهين أوجب له ذلك الحكم وهذان الشبهان الموجودان فيه هما اللذان أوجبا فيه الخالف، أعني هل هو 
مفطر أو غير مفطر، ولكون اإلفطار شبهة ال يوجب الكفارة عند الجمهور وٕانما يوجب القضاء فقط، نزع 

ه من أفطر متعمدا للفطر ثم طرأ عليه في ذلك اليوم سبب مبيح للفطر أنه ال كفارة عليه أبو حنيفة إلى أن
كالمرأة تفطر عمدا ثم تحيض باقي النهار، وكالصحيح يفطر عمدا ثم يمرض والحاضر يفطر ثم يسافر، 

وذلك أن  فمن اعتبر األمر في نفسه أعني أنه مفطر في يوم جاز له اإلفطار فيه لم يوجب عليهم الكفارة،
كل واحد من هؤالء قد كشف له الغيب أنه أفطر في يوم جاز له اإلفطار فيه، ومن اعتبر االستهانه 

ومن . بالشرع أوجب عليه الكفارة، ألنه حين أفطر لم يكن عنده علم باإلباحة، وهو مذهب مالك والشافعي
يجابه القضاء والكفارة على من هذا الباب إيجاب مالك القضاء فقط على من أكل وهو شاّك في الفجر، وإ 

واتفق الجمهور على أنه ليس في الفطر عمدا . أكل وهو شاك في الغروب على ما تقدم من الفرق بينهما
أعني رمضان، إال قتادة فإنه أوجب عليه : في قضاء رمضان كفارة، ألنه ليس له حرمة زمان األداء

وأجمعوا على . عليه يومين قياسا على الحج الفاسدوروي عن ابن القاسم وابن وهب أن . القضاء والكفارة
ال يزال الناس بخير ما " أن من سنن الصوم تأخير السحور وتعجيل الفطر لقوله عليه الصالة والسالم 

فصل ما بين صيامنا " وقال " تسحروا فإن في السحور بركة"وقال " عجلوا الفطر وأخروا السحور
لك جمهورهم على أن من سنن الصوم ومرغباته كف اللسان عن وكذ" وصيام أهل الكتاب أكلة السحر

إنما الصوم جنة، فإذا أصبح أحدكم صائما فال يرفث وال يجهل، "الرفث والخنا لقوله عليه الصالة والسالم 
وذهب أهل الظاهر إلى أن الرفث يفطر وهو شاذ فهذه مشهورات ما " فإن امرؤ شاتمه فليقل إني صائم

روض من المسائل وبقي القول في الصوم المندوب إليه، وهو القسم الثاني من هذا يتعلق بالصوم المف
  .الكتاب



                                                                                              
 

 

  .بسم اهلل الرمحن الرحيم
 

فأما األيام التي يقع . والنظر في الصيام المندوب إليه هو في تلك األركان الثالثة وفي حكم اإلفطار فيه
أيام مرغب فيها، وأيام منهى عنها، : المندوب إليه وهو الركن األول، فإنها على ثالثة أقسامفيها الصوم 

المتفق عليه  أما المرغب فيه. ومن هذه ما هو مختلف فيه، ومنها ما هو متفق عليه. وأيام مسكوت عنها
  .فصيام يوم عاشوراء

لث عشر والرابع عشر هر، وهي الثاوأما المختلف فيه فصيام يوم عرفة وست من شوال والغرر من كل ش
  .والخامس عشر

من كان أصبح "صامه وأمر بصيامه وقال فيه  ، فألنه ثبت أن رسول اهللا أما صيام يوم عاشوراء
  .فوا فيه هل هو التاسع أو العاشرواختل" صائما فليتم صومه، ومن كان أصبح مفطرا فليتم بقية يومه

إذا رأيت الهالل المحرم فاعدد وأصبح : اختالف اآلثار، خرج مسلم عن ابن عباس قال والسبب في ذلك
أنه حين صام رسول "وروي . نعم: يصومه؟ قال هكذا كان محمد رسول اهللا : يوم التاسع صائما، قلت

ل اهللا يا رسول اهللا إنه يوم يعظمه اليهود والنصارى، فقال رسو : يوم عاشوراء وأمر بصيامه قالوا اهللا 
 :فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول : قال" فإذا كان العام المقبل إن شاء اهللا صمنا اليوم التاسع
  .اهللا 

صيام يوم عرفة يكفر السنة "أفطر يوم عرفة، وقال فيه   ، فألن النبيوأما اختالفهم في يوم عرفة
ولذلك اختلف الناس في ذلك، واختار الشافعي الفطر فيه للحاج وصيامه لغير الحاج " الماضية واآلتية

وأما الست من " نهى عن صيام يوم عرفة بعرفة أن رسول اهللا "وخرج أبو داود . جمعا بين األثرين
إال أن " من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر"قال   شوال فإنه ثبت أن رسول اهللا

مالكا كره ذلك، إما مخافة أن يلحق الناس برمضان ما ليس في رمضان، وٕاما ألنه لعله لم يبلغه الحديث 
أو لم يصح عنده وهو األظهر، وكذلك كره مالك تحري صيام الغرر مع ما جاء فيها من األثر مخافة أن 

كان يصوم من كل شهر ثالثة أيام غير معينة، وأنه  أن رسول اهللا "الجهال بها أنها واجبة، وثبت  يظن
فقلت يا : أما يكفيك من كل شهر ثالثة أيام؟ قال: "قال لعبد اهللا بن عمرو بن العاص لما أكثر الصيام

سبعا، : كثر من ذلك، قاليا رسول اهللا إني أطيق أ: خمسا، قلت: رسول اهللا إني أطيق أكثر من ذلك، قال
يا رسول اهللا إني أطيق أكثر من ذلك، : تسعا، قلت: يا رسول اهللا إني أطيق أكثر من ذلك، قال: قلت
ال صوم فوق صيام داود، شطر : إني أطيق أكثر من ذلك، فقال  يا رسول اهللا: أحد عشر، قلت: قال

  "الدهر صيام يوم، وٕافطار يوم
وثبت أنه لم يستتم قط شهرا بالصيام غير " يصوم يوم االثنين ويوم الخميسأنه كان "وخرج أبو داود 

  .رمضان، وٕان أكثر صيامه كان في شعبان
  .وأما األيام المنهى عنها، فمنها أيضا متفق عليها، ومنها مختلف فيها 



                                                                                              
 

 

  .األضحى لثبوت النهي عن صيامهما أما المتفق عليها فيوم الفطر ويوم
نصف اآلخر من شعبان وصيام ام التشريق ويوم الشك ويوم الجمعة ويوم السبت والوأما المختلف فيها فأي

  .الدهر
وقوم كرهوه، وبه قال . وقوم أجازوا ذلك فيها. أما أيام التشريق فإن أهل الظاهر لم يجيزوا الصوم فيها

الثالثة األيام مالك، إال أنه أجاز صيامها لمن وجب عليه الصوم في الحج وهو المتمتع، وهذه األيام هي 
بين أن يحمل على " إنها أيام أكل وشرب"في  والسبب في اختالفهم تردد قوله . التي بعد يوم النحر

الصوم : الصوم يحرم، ومن حمله على الندب قال: الوجوب أو على الندب، فمن حمله على الوجوب قال
على األصل الذي هو حمله على مكروه، ويشبه أن يكون من حمله على الندب إنما صار إلى ذلك وغلبه 

الوجوب ألنه رأى أنه إن حمله على الوجوب عارضه حديث أبي سعيد الخدري الثابت بدليل الخطاب، 
" ال يصح الصيام في يومين يوم الفطر من رمضان ويوم النحر"يقول  سمعت رسول اهللا : وهو أنه قال

كان تخصيصهما عبثا ال فائدة فيه، وٕاال  فدليل الخطاب يقتضي أن ما عدا هذين اليومين يصح الصيام
  .فيه

وأما يوم الجمعة فإن قوما لم يكرهوا صيامه، ومن هؤالء مالك وأصحابه وجماعة، وقوم كرهوا صيامه إال 
  .أن يصام قبله أو بعده
كان يصوم ثالثة  أن النبي "اختالف اآلثار في ذلك، فمنها حديث ابن مسعود  والسبب في اختالفهم
  .وهو حديث صحيح" وما رأيته يفطر يوم الجمعة: أيام من كل شهر قال
نعم : نهى أن يفرد يوم الجمعة بصوم؟ قال أن سائال سأل جابرا أسمعت رسول اهللا "ومنها حديث جابر 
 ال يصوم أحدكم يوم" قال رسول اهللا : قال ومنها حديث أبي هريرة. خرجه مسلم" ورب هذا البيت

خرجه أيضا مسلم، فمن أخذ بظاهر حديث ابن مسعود، أجاز " الجمعة إال أن يصوم قبله أو يصوم بعده
صيام يوم الجمعة مطلقا، ومن أخذ بظاهر حديث جابر كرهه مطلقا، ومن أخذ بحديث أبي هريرة جمع 

  .بين الحديثين، أعني حديث جابر وحديث ابن مسعود
وأما يوم الشك فإن جمهور العلماء على النهي عن صيام يوم الشك على أنه من رمضان لظواهر 
األحاديث التي يوجب مفهومها تعلق الصوم بالرؤية أو بإكمال العدد إال ما حكيناه عن ابن عمر، واختلفوا 

صى أبا من صام يوم الشك فقد ع"في تحري صيامه تطوعا، فمنهم من كرهه على ظاهر حديث عمار 
ال تتقدموا "قال  صام شعبان كله، ولما قد روي من أنه  ومن أجازه فألنه قد روي أنه " القاسم

: وكان الليث بن سعد يقول" رمضان بيوم وال بيومين إال أن يوافق ذلك صوما كان يصومه أحدكم فليصمه
ليل على أن النية تقع بعد إنه إن صامه على أنه من رمضان ثم جاء الثبت أنه من رمضان أجزأه، وهذا د

  .ول من نية التطوع إلى نية الفرضالفجر في التح
فيه اختالفهم في تصحيح ما روي من أنه عليه الصالة والسالم  في اختالفهم فالسببوأما يوم السبت، 

والحديث منسوخ، نسخة حديث : خرجه أبو داود، قالوا" ال تصوموا يوم السبت إال فيما افترض عليكم"قال 



                                                                                              
 

 

صمت : أن النبي عليه الصالة والسالم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال"جويرية بنت الحارث 
  ".فأفطري: ال، قال: تريدين أن تصومي غدا؟ قالت: ال، فقال: أمس؟ فقالت

وأما صيام الدهر فإنه قد ثبت النهي عن ذلك، لكن مالك لم ير بذلك بأسا، وعسى رأى النهي في ذلك 
وأما صيام النصف اآلخر من شعبان، فإن قوما كرهوه، وقوما . باب خوف الضعف والمرض إنما هو من

ال صوم بعد النصف من شعبان حتى "أجازوه، فمن كرهوه فلما روي من أنه عليه الصالة والسالم قال 
ن صام شهرين متتابعين إال شعبا ما رأيت رسول اهللا "ومن أجازه فلما روي عن أم سلمة قالت " رمضان
وهذه اآلثار خرجها " يقرن شعبان برمضان كان رسول اهللا "ولما روي عن ابن عمر قال " ورمضان
وأما الركن الثاني وهو النية فال أعلم أن أحدا لم يشترط النية في صوم التطوع، وٕانما اختلفوا في . الطحاوي

و بعينه اإلمساك الواجب في وأما الركن الثالث وهو اإلمساك عن المفطرات فه. وقت النية على ما تقدم
وأما حكم اإلفطار في التطوع فإنهم أجمعوا على . الصوم المفروض، واالختالف الذي هنالك الحق ههنا

  .يام تطوع فقطعه لعذر قضاءأنه ليس على من دخل في ص
ليس : واختلفوا إذا قطعه لغير عذر عامدا، فأوجب مالك وأبو حنيفة عليه القضاء، وقال الشافعي وجماعة

  .عليه قضاء
اختالف اآلثار في ذلك، وذلك أن مالكا روى أن حفصة وعائشة زوجي النبي عليه  والسبب في اختالفهم

: الصالة والسالم أصبحتا صائمتين متطوعتين، فأهدى لهما الطعام فأفطرتا عليه، فقال رسول اهللا 
فتح فتح مكة، جاءت فاطمة فجلست لما كان يوم ال"وعارض هذا حديث أم هانئ قالت " اقضيا يوما مكانه

فجاءت الوليدة بإناء فيه شراب، : عن يسار رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأم هانئ عن يمينه، قالت
يا رسول اهللا لقد أفطرت وكنت صائمة، فقال لها : فناولته فشرب منه، ثم ناوله أم هانئ فشربت منه، قالت

واحتج الشافعي في " فال يضرك إن كان تطوعا: ال، قال: قالتأكنت تقضين شيئا؟ : عليه الصالة والسالم
أنا خبأت لك : دخل علي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقلت"هذا المعنى بحديث عائشة أنها قالت 

  .وحديث عائشة وحفصة غير مسند" أما إني كنت أريد الصيام ولكن قربيه: خبئا، فقال
، هو تردد الصوم التطوع بين قياسه على صالة التطوع أو خروالختالفهم أيضا في هذه المسألة سبب آ

على حج التطوع، وذلك أنهم أجمعوا على أن من دخل في الحج والعمرة متطوعا يخرج منهما أن عليه 
وأجمعوا على أن من خرج من صالة التطوع فليس عليه قضاء فيما علمت، وزعم من قاس . القضاء

ة منه بالحج، ألن الحج له حكم خاص في هذا المعنى، وهو أنه يلزم الصوم على الصالة أنه أشبه بالصال
المفسد له المسير فيه إلى آخره، وٕاذا أفطر في التطوع ناسيا فالجمهور على أن ال قضاء عليه، وقال ابن 
علية عليه القضاء قياسا على الحج، ولعل مالكا حمل حديث أم هانئ على النسيان، وحديث أم هانئ 

اود، وكذلك خرج حديث عائشة بقريب من اللفظ الذي ذكرناه، وخرج حديث عائشة وحفصة خرجه أبو د
  .بعينه

  



                                                                                              
 

 

 
  .بسم اهلل الرمحن الرحيم وصلى اهلل على حممد وآله وسلم تسليما

يشتمل على األشياء التي تجري من هذه العبادة . الجنس األول: والنظر في هذا الكتاب في ثالثة أجناس
في األشياء التي تجري منها مجرى : الجنس الثاني. المقدمات التي تجب معرفتها لعمل هذه العبادةمجرى 

في األشياء التي تجري منها : الجنس الثالث. األركان، وهي األمور المعمولة أنفسها واألشياء المتروكة
لة على هذه الثالثة مجرى األمور الالحقة، وهي أحكام األفعال، وذلك أن كل عبادة فإنها توجد مشتم

  .األجناس
  .الجنس األول

على معرفة الوجوب وشروطها، وعلى من يجب ومتى يجب؟ فأما : وهذا الجنس يشتمل على شيئين
  }حج البيت من استطاع إليه سبيال وهللا على الناس{وجوبه فال خالف فيه لقوله سبحانه 

  .وجوبشروط صحة، وشروط : وط قسمانوأما شروط الوجوب فإن الشر 
واختلفوا . فأما شروط الصحة فال خالف بينهم أن من شروطه اإلسالم، إذ ال يصح حج من ليس بمسلم

  .ى جواز ذلك، ومنع منه أبو حنيفةفي صحة وقوعه من الصبي، فذهب مالك والشافعي إل
معارضة األثر في ذلك لألصول، وذلك أن من أجاز ذلك أخذ فيه بحديث ابن عباس  وسبب الخالف

ألهذ حج : أن المرأة رفعت إليه عليه الصالة والسالم صبيا فقالت"وفيه . شهور، وخرجه البخاري ومسلمالم
ومن منع ذلك تمسك بأن األصل هو أن العبادة ال تصح من غير " نعم ولك أجر: يا رسول اهللا؟ قال

لف في عاقل، وكذلك اختلف أصحاب مالك في صحة وقوعها من الطفل الرضيع، وينبغي أن ال يخت
" من السبع إلى العشر"صحة وقوعه ممن يصح وقوع الصالة منه، وهو كما قال عليه الصالة والسالم 

وأما شروط الوجوب فيشترط فيها اإلسالم على القول بأن الكفار مخاطبون بشرائع اإلسالم، وال خالف في 
ي تفصيل ذلك اختالف وهي وٕان كان ف} من استطاع إليه سبيال{لقوله تعاىل  اشتراط االستطاعة في ذلك
 ةاالستطاعفأما المباشر فال خالف عندهم أن من شرطها . مباشرة ونيابة: بالجملة تتصور على نوعين

: واختلفوا في تفصيل االستطاعة بالبدن والمال، فقال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد. بالبدن والمال مع األمن
من استطاع المشي : وقال مالك. الزاد والراحلة وهو قول ابن عباس وعمر بن الخطاب إن من شرط ذلك

فليس وجود الراحلة من شرط الوجوب في حقه بل يجب عليه الحج، وكذلك ليس الزاد عنده من شرط 
والسبب في هذا الخالف معارضة األثر . االستطاعة إذا كان ممن يمكنه االكتساب في طريقه ولو بالسؤال

أنه سئل ما "ظها، وذلك أنه ورد أثر عنه عليه الصالة والسالم الوارد في تفسير االستطاعة لعموم لف
فحمل أبو حنيفة والشافعي ذلك على كل مكلف، وحمله مالك على من ال " الزاد والراحلة: االستطاعة فقال

يستطيع المشي وال له قوة على االكتساب في طريقه، وٕانما اعتقد الشافعي هذا الرأي ألن من مذهبه إذا 
وأما . مجمال، فوردت السنة بتفسير ذلك المجمل أنه ليس ينبغي العدول عن ذلك التفسير ورد الكتاب

وجوبه باستطاعة النيابة مع العجز عن المباشرة، فعند مالك وأبي حنيفة أنه ال تلزم النيابة إذا استطلعت 



                                                                                              
 

 

أن يحج به عنه  مع العجز عن المباشرة، وعن الشافعي أنها تلزم فيلزم على مذهبه الذي عنده مال بقدر
غيره إذا لم يقدر هو ببدنه عنه غيره بماله وٕان وجد من يحج عنه بماله وبدنه من أخ أو قريب سقط ذلك 
عنه، وهي المسألة التي يعرفونها بالمعضوب، وهو الذي ال يثبت على الراحلة، وكذلك عنده الذي يأتيه 

وسبب الخالف في هذا معارضة . ج به عنهالموت ولم يحج يلزم ورثته عنده أن يخرجوا من ماله بما يح
القياس لألثر، وذلك أن القياس يقتضي أن العبادات ال ينوب فيها أحد عن أحد، فإنه ال يصلي أحد عن 

  .أحد باتفاق وال يزكي أحد عن أحد
أن امرأة من خثعم قالت "وأما األثر المعارض لهذا فحديث ابن عباس المشهور، خرجه الشيخان، وفيه 

يا رسول اهللا فريضة اهللا في الحج على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا ال يستطيع أن يثبت : اهللا لرسول 
وأما في الميت فحديث ابن . وذلك في حجة الوداع، فهذا في الحي" نعم: على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال

يا رسول : م فقالتجاءت امرأة من جهينة إلى النبي صلى اهللا عليه وسل"عباس أيضا خرجه البخاري قال 
حجي عنها، أرأيت لو كان عليها دين أكنت قاضيته؟ : اهللا إن أمي نذرت الحج فماتت أفأحج عنها؟ قال

وال خالف بين المسلمين أنه يقع عن الغير تطوعا، وٕانما الخالف في وقوعه " دين اهللا أحق بالقضاء
يا أو ميتا هل من شرطه أن يكون قد واختلفوا من هذا الباب في الذي يحج عن غيره سواء كان ح. فرضا

حج عن نفسه أم ال؟ فذهب بعضهم إلى أن ذلك ليس من شرطه، وٕان كان قد أدى الفرض عن نفسه 
وذهب آخرون إلى . فذلك أفضل، وبه قال مالك فيمن يحج عن الميت، ألن الحج عنده عن الحي ال يقع

وغيره أنه إن حج عن غيره من لم يقض  أن من شرطه أن يكون قد قضى فريضة نفسه، وبه قال الشافعي
سمع رجال يقول لبيك  أن النبي "فرض نفسه انقلب إلى فرض نفسه، وعمدة هؤالء حديث ابن عباس 

: ال، قال: أفحججت عن نفسك؟ قال: أخ لي، أو قال قريب لي، قال: ومن شبرمة؟ قال: عن شبرمة، قال
أنه قد روي موقوفا على ابن لت هذا الحديث بوالطائفة األولى عل" فحج عن نفسك ثم حج عن شبرمة

  .عباس
إن وقع ذلك جاز : واختلفوا من هذا الباب في الرجل يؤاجر نفسه في الحج فكره ذلك مالك والشافعي وقاال

ولم يجز ذلك أبو حنيفة، وعمدته أنه قربة إلى اهللا عز وجل فال تجوز اإلجارة عليه، وعمدة الطائفة األولى 
واإلجارة في الحج عند مالك . جواز اإلجارة في كتب المصاحف وبناء المساجد، وهي قربةإجماعهم على 

أحدهما الذي يسميه أصحابه على البالغ، وهو الذي يؤاجر نفسه على ما يبلغه من الزاد والراحلة، : نوعان
  .فإن نقص ما أخذه عن البالغ وفاه ما يبلغه، وٕان فضل عن ذلك شيء رده

والجمهور على أن العبد ال . اإلجارة وٕان نقص شيء وفاه من عنده وٕان فضل شيء فلهوالثاني على سنة 
الفريضة وممن  يلزمه الحج حتى يعتق، وأوجبه عليه بعض أهل الظاهر، فهذه معرفة على من تجب هذه

  .وأما متى تجب. تقع
  هل الحج على الفور أو على التراخي؟



                                                                                              
 

 

راخي؟ والقوالن متأوالن على مالك وأصحابه، والظاهر عند فإنهم اختلفوا هل هي على الفور أو على الت
واختلف . المتأخرين من أصحابه أنها على التراخي وبالقول إنها على الفور قال البغداديون من أصحابه

هو على التوسعة، : وقال الشافعي. في ذلك قول أبي حنيفة وأصحابه، والمختار عندهم أنه على الفور
بسنين، فلو كان على الفور لما أخره  التوسعة أن الحج فرض قبل حج النبي وعمدة من قال هو على 

النبي عليه الصالة والسالم، ولو أخره لعذر لبينه، وحجة الفريق الثاني أنه لما كان مختصا بوقت كان 
األصل تأثيم تاركه حتى يذهب الوقت، أصله وقت الصالة، والفرق عند الفريق الثاني بينه وبين األمر 

  .الصالة أنه ال يتكرر وجوبه بتكرار الوقت، والصالة يتكرر وجوبها بتكرار الوقتب
وبالجملة فمن شبه أول وقت من أوقات الحج الطارئة على المكلف المستطيع بأول الوقت من الصالة 

هو على الفور، ووجه شبهه بآخر الوقت : هو على التراخي، ومن شبهه بآخر الوقت من الصالة قال: قال
ه ينقضي بدخول وقت ال يجوز فيه فعله كما ينقضي وقت الصالة بدخول وقت ليس يكون فيه المصلي أن

مؤديا، ويحتج هؤالء بالغرر الذي يلحق المكلف بتأخيره إلى عام آخر بما يغلب على الظن من مكان وقوع 
الغالب أنه ال  الموت في مدة من عام، ويرون أنه بخالف تأخير الصالة من أول الوقت إلى آخره، ألن

إن التأخير في الصالة يكون مع مصاحبة الوقت : يموت أحد في مقدار ذلك الزمان إال نادرا، وربما قالوا
الذي يؤدي فيه الصالة، والتأخير ههنا يكون مع دخول وقت ال تصح فيه العبادة، فهو ليس يشبهه في 

اخي ليس يؤدي التراخي فيه إلى دخول هذا األمر المطلق، وذلك أن األمر عند من يقول إنه على التر 
وقت ال يصح فيه وقوع المأمور فيه كما يؤدي التراخي في الحج إذا دخل وقته فأخره المكلف إلى قابل، 
فليس االختالف في هذه المسألة من باب اختالفهم في مطلق األمر هل هو على الفور أو على التراخي 

شرط وجوب الحج على المرأة أن يكون معها زوج أو ذو  واختلفوا من هذا الباب هل من. كما قد يظن
ليس من شرط الوجوب : محرم منها يطاوعها على الخروج معها إلى السفر للحج؟ فقال مالك والشافعي

  .ذلك، وتخرج المرأة إلى الحج إذا وجدت رفقة مأمونة
  .حرم ومطاوعته لها شرط في الوجوبوجود ذي الم: وقال أبو حنيفة وجماعة

وذلك أنه . معارضة األمر بالحج والسفر إليه للنهي عن سفر المرأة ثالثا إال مع ذي محرم الخالف وسبب
من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة وابن عباس وابن عمر أنه قال عليه الصالة  ثبت عنه 

: فمن غلب عموم األمر قال" ال يحل المرأة تؤمن باهللا واليوم اآلخر أن تسافر إال مع ذي محرم"والسالم 
 تسافر للحج وٕان لم يكن معها ذو محرم، ومن خصص العموم بهذا الحديث أو رأى أنه من باب تفسير

ال تسافر للحج إال مع ذي محرم، فقد قلنا في وجوب هذا النسك الذي هو الحج وبأي : االستطاعة قال
شيء يجب وعلى من يجب ومتى يجب؟ وقد بقي من هذا الباب القول في حكم النسك الذي هو العمرة، 

وزاعي، وهو قول ابن إنه واجب، وبه قال الشافعي وأحمد وأبو ثور وأبو عبيد والثوري واأل: فإن قوما قالوا
هي : وقال أبو حنيفة. هي سنة: وقال مالك وجماعة. عباس من الصحابة وابن عمر وجماعة من التابعين

وبآثار مروية، منها } وأتموا الحج والعمرة هللا{تطوع، وبه قال أبو ثور وداود، فمن أوجبها احتج بقوله تعالى 



                                                                                              
 

 

ما : فقال الوجه أبيض الثياب على رسول اهللا  دخل أعرابي حسن"ما روي عن ابن عمر عن أبيه قال 
وتقيم الصة وتؤتي الزكاة  أن تشهد أن ال إله إال اهللا وأن محمدا رسول اهللا : اإلسالم يا رسول اهللا؟ فقال

أخبرنا معمر عن قتادة : وذكر عبد الرزاق قال" وتصوم شهر رمضان وتحج وتعتمر وتغتسل من الجنابة
 قال رسول اهللا } وهللا على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيال{نزلت لما "أنه كان يحدث أنه 

الحج والعمرة "أنه قال  وروي عن زيد بن ثابت عنه " باثنين حجة وعمرة فمن قضاها فقد قضى الفريضة
  .وبعضهم يرفعه إلى النبي " العمرة واجبة"وروي عن ابن عباس " فريضتان ال يضرك بأيهما بدأت

، وهم الذين يرون أنها ليست واجبة، فاألحاديث المشهورة الثابتة الواردة في تعديد الفريق الثانيوأما حجة 
فذكر الحج " بني اإلسالم على خمس"فرائض اإلسالم من غير أن يذكر منها العمرة مثل حديث ابن عمر 

الوا إن األمر وربما ق" وأن يحج البيت"ومثل حديث السائل عن اإلسالم، فإن في بعض طرقه " مفردا
باإلتمام ليس يقتضي الوجوب، ألن هذا يخص السنن والفرائض أعني إذا شرع فيها أن تتم وال تقطع، 
واحتج هؤالء أيضا أعني من قال إنها سنة بآثار، منها حديث الحجاج بن أرطاة عن محمد بن المنكدر 

قال " ال وألن تعتمر خير لك: العن العمرة أواجبة هي؟ ق سأل رجل النبي "عن جابر بن عبد اهللا قال 
وليس هو حجة فيما انفرد به، وربما احتج من قال إنها تطوع بما روي عن أبي : أبو عمر بن عبد البر

  .وهو حديث منقطع" ب والعمرة تطوعالحج واج" قال رسول اهللا : صالح الحنفي قال
بالتمام بين أن يقتضي الوجوب أم هو تعارض اآلثار في هذا الباب، وتردد األمر  فسبب الخالف في هذا

  .ال يقتضيه
  

  .القول في الجنس الثاني
  .نوع منها والتروك المشترطة فيهاوهو تعريف أفعال هذه العبادة في نوع 

إفراد وتمتع وقران، وهي كلها تشتمل : حج وعمرة، والحج على ثالثة أصناف: وهذه العبادة كما قلنا صنفان
محدودة وأوقات محدودة، ومنها فرض، ومنها غير فرض، وعلى تروك على أفعال محدودة في أمكنة 

تشترط في تلك األفعال وكل من هذه أحكام محدودة إما عند اإلخالل بها، وٕاما عند الطوارئ المانعة منها، 
وأما الجنس الثالث فهو الذي . فهذا الجنس ينقسم أوال إلى القول في األفعال وٕالى القول في التروك

ول في األحكام فلنبدأ باألفعال، وهذه منها ما تشترك فيه هذه األربعة األنواع من النسك، أعني يتضمن الق
أصناف الحج الثالث، والعمرة، ومنها ما يختص بواحد واحد منها، فلنبدأ من القول فيها بالمشترك ثم 

  .الذي يسمى اإلحرام إن الحج والعمرة أول أفعالهما الفعل: نصير إلى ما يخص واحدا واحدا منها، فنقول
  .القول في شروط اإلحرام

إن : واإلحرام شروطه األول المكان والزمان، أما المكان فهو الذي يسمى مواقيت الحج، فلنبدأ بهذا فنقول
العلماء بالجملة مجمعون على أن المواقيت التي منها يكون اإلحرام، أما ألهل المدينة فذو الحليفة، وأما 

، وألهل نجد قرن، وألهل اليمن يلملم، لثبوت ذلك عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ألهل الشام فالجحفة



                                                                                              
 

 

واختلفوا في ميقات أهل العراق فقال جمهور فقهاء األمصار ميقاتهم من ذات . من حديث ابن عمر وغيره
عمر : ئفةواختلفوا فيمن أقته لهم فقالت طا. إن أهلوا من العقيق كان أحب: وقال الشافعي والثوري. عرق

وروي ذلك . هو الذي أقت ألهل العراق ذات عرق والعقيق بل رسول اهللا : وقالت طائفة. ابن الخطاب
وجمهور العلماء على أن من يخطئ هذه وقصده اإلحرام فلم يحرم . من حديث جابر وابن عباس وعائشة

نه سقط عنه الدم ومنهم إن رجع إلى الميقات فأحرم م: إال بعدها أن عليه دما، وهؤالء منهم من قال
وقال . ليس عليه دم: وقال قوم. ال يسقط عنه الدم وٕان رجع، وبه قال مالك: ومنهم من قال. الشافعي
إن لم يرجع إلى الميقات فسد حجه وأنه يرجع إلى الميقات فيهل منه بعمرة وهذا يذكر في : آخرون
  .ت إحرامه من منزلهه دونهن فميقاوجمهور العلماء على أن من كان منزل. األحكام

األفضل له : واختلفوا هل األفضل إحرام الحاج منهن أو من منزله إذا كان منزله خارجا منهن؟ فقال قوم
وقال مالك وٕاسحاق . من منزله، واإلحرام منها رخصة وبه قال الشافعي وأبو حنيفة والثوري وجماعة

 ة التي سنها رسول اهللا إحرامه من المواقيت أفضل، وعمدة هؤالء األحاديث المتقدمة، وأنها السن: وأحمد
وعمدة الطائفة األخرى أن الصحابة قد أحرمت من قبل الميقات ابن عباس وابن عمر وابن . فهي أفضل

وهم أعرف بالسنة، وأصول أهل الظاهر تقتضي أن ال يجوز اإلحرام إال من الميقات : مسعود وغيرهم قالوا
حرام من ميقاته وأحرم من ميقات آخر غير واختلفوا فيمن ترك اإل. إال أن يصح إجماع على خالفه

عليه دم، وممن : ميقاته، مثل أن يترك أهل المدينة اإلحرام من ذي الحليفة ويحرموا من الجحفة، فقال قوم
هل هو من النسك الذي  وسبب الخالف. ليس عليه شيء: وقال أبو حنيفة. قال به مالك وبعض أصحابه

. نه ال يلزم اإلحرام من مر بهذه المواقيت ممن أراد الحج أوالعمرةيجب في تركه الدم أم ال؟ وال خالف أ
كل من مر بهما يلزمه اإلحرام إال من يكثر ترداده مثل الحطابين : وأما من لم يردهما ومر بهما فقال قوم

ن ال يلزم اإلحرام بها إال لمريد الحج أو العمرة، وهذا كله لمن ليس م: وقال قوم. وشبههم، وبه قال مالك
وأما متى يحرم . وأما أهل مكة فإنهم يحرمون بالحج منها، أو بالعمرة يخرجون إلى الحل وال بد. أهل مكة

بالحج أهل مكة فقيل إذا رأوا الهالل، وقيل إذا خرج الناس إلى منى فهذا هو ميقات المكان المشترط 
  .ألنواع هذه العبادة

  .القول في ميقات الزمان
حدود أيضا في أنواع الحج الثالث وهو شوال وذو القعدة وتسع من ذي الحجة وأما ميقات الزمان فهو م

وقال . الشهران وتسع من ذي الحجة: وقال الشافعي. الثالثة األشهر كلها محل للحج: وقال مالك. باتفاق
فوجب أن يطلق } احلج أشهر معلومات{قوله سبحا�ه وتعاىل عشر فقط، ودليل قول مالك عموم : أبو حنيفة

ودليل الفريق الثاني انقضاء . ى جميع أيام ذي الحجة أصله انطالقه على جميع أيام شوال وذي القعدةعل
  .الثالث بانقضاء أفعاله الواجبة اإلحرام قبل تمام الشهر

تأخر طواف اإلفاضة إلى آخر الشهر، إن أحرم بالحج قبل أشهر الحج كرهه مالك ولكن وفائدة الخالف 
ينعقد إحرامه إحرام عمرة، فمن شبهه : وقال الشافعي. ال يصح إحرامه: وقال غيره. صح إحرامه عنده



                                                                                              
 

 

ى أحرم قال مت }وأمتوا احلج والعمرة هلل{قوله تعاىل يقع قبل الوقت، ومن اعتمد عموم : بوقت الصالة قال
انعقد إحرامه ألنه مأمور باإلتمام، وربما شبهوا الحج في هذا المعنى بالعمرة، وشبهوا ميقات الزمان 

فأما مذهب الشافعي فهو مبني على أن من التزم عبادة في وقت نظيرتها انقلبت إلى . بميقات العمرة
وأما العمرة فإن . المذهبالنظير، مثل أن يصوم نذرا في أيام رمضان، وهذا األصل فيه اختالف في 

العلماء اتفقوا على جوازها في كل أوقات السنة ألنها كانت في الجاهلية ال تصنع في أيام الحج، وهو 
تجوز في كل : وقال أبو حنيفة" دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة"معنى قوله عليه الصالة والسالم 

واختلفوا في تكريرها في السنة الواحدة مرارا، فكان . فإنها تكرهالسنة إال يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق 
وقال الشافعي وأبو . مالك يستحب عمرة في كل سنة، ويكره وقوع عمرتين عنده وثالثا في السنة الواحدة

  .ال كراهية في ذلك فهذا هو القول في شروط اإلحرام الزمانية والمكانية: حنيفة
  تّم بحمد اهللا وبعونه،،،

  سة املساقمدرِّ


