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اإلمام اهلادي إىل احلق املبني

الجزء األول

مجيع احلقوق حمفوظة ملكتبة أهل البيت (ع)
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مقدمة مكتبة أهل البيت (ع)
احلمد هلل رب العاملني ،وصىل اهلل عىل سيدنا حممد وعىل أهل بيته الطيبني
الطاهرين ،وبعد:

َ
َ َ ُّ َ ذ َ َ َ ُ ْ َ ُ ذ َ ذ ُ
ول إِذا
س
جيب او ِ ِ
ّلِل ول ِلر ِ
فاستجابة لقول اهلل سبحانه وتعاىل﴿ :ياأيها اَّلِين ءامن او است ِ
َ ْ َ ُ ْ ْ ُ ْ ُ ذ ٌ َ ْ ُ َ َ َ ْْ
َ َ ُ ْ َ ُْ ُ ْ
ْي
دَعكم ل ِما ُي ِييكم﴾ [األنفال ،]24:ولقوله تعاىل﴿ :وْلكن مِنكم أمة يدعون إَِل اْل ِ
َ َْ ُ ُ َ َْ ْ
ََْ َ َ ُْْ َ ُ َ َ ُ ُْ ْ ُ َ
ُ
وف َوينه ْون ع ِن المنك ِر َوأوَلِك ه ُم المفلِحون﴾[ ،آل عمران ،]104:ولقوله
ر
ع
ويأمرون بِالم ِ
َ
ُْ َ َ ْ َُ ُ َ َْ ْ ذ ْ ذَ ُْ َ
ذَ
تعاىل﴿:قل َل أسألك ْم علي ِه أج ار إَِل ال َم َودة ِِف الق ْرب﴾ [الشورى ،]23:ولقوله تعاىل﴿ :إِنما

ُ

ذ

ْ

َْ ُ

ْ َ ََْ ْ ْ

ُ ِّ ُ َ ْ

ُ ُ
اّلِل ِ ُِلذه َِب عنك ُم ِّ
الرجس أهل َ
اْلي ِت َوي َطه َرك ْم تط ِهْيا﴾ [األحزاب ،]33:ولقوله
ي ِريد
َ ُّ ُ ُ ذ ُ َ َ ُ ُ ُ َ ذ َ َ َ ُ ذ َ ُ ُ َ ذ َ َ َ ُ ْ ُ َ ذ َ َ
الزَكة
تعاىل﴿ :إنما و ِِلكم اّلِل ورسوُل واَّلِين ءامنوا اَّلِين ي ِقيمون الصَلة ويؤتون
ُ
ُ َ
َوه ْم َراكِعون﴾ [المائدة.]55:
ولقول رسول اهلل ÷((:إين تارك فيكم ما إن متسكتم به لن تضلوا من

بعدي أبدا كتاب ال ّله وعرتيت أهل بيتي ،إن اللطيف اخلبري نبأين أهنام لن يفرتقا
عيل احلوض)) ،ولقوله ÷(( :أهل بيتي فيكم كسفينة نوح ،من
حتى يردا ّ

ركبها نجا ومن ختلف عنها غرق وهوى)) ،ولقوله ÷(( :أهل بيتي أمان
سه أن
ألهل األرض كام أن النجوم أمان ألهل السامء)) ،ولقوله ÷(( :من ّ

حييا حيايت؛ ويموت ماميت؛ ويسكن جنة عدن التي وعدين ريب؛ فليتول عليا
ّ
وليتول وليه؛ وليقتد بأهل بيتي؛ فإهنم عرتيت؛ ُخلقوا من
وذريته من بعدي؛
ورزقوا فهمي وعلمي)) اخلرب ،وقد ّبني ÷ بأهنم :عيل ،وفاطمة،
طينتي؛ ُ
ٍ
بكساء وقال(( :ال ّلهم
واحلسن واحلسني وذر ّيتهام  -%عندما ج َّللهم ÷
هؤالء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهريا)).
ً
استجابة لذلك ك ّله كان تأسيس مكتبة أهل البيت(ع).
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ففي هذه املرحلة احلرجة من التاريخ؛ التي يتل ّقى فيها مذهب أهل البيت(ع)
أنواع اهلجامت الرشسة ،رأينا املسامهة يف نرش مذهب
ُُمثال يف الزيدية،
َ
رش ما خ ّلفه أئمتهم األطهار %
أهل البيت املطهرين صلوات اهلل عليهم َع ررب َن ر ِ
وشيعتهم األبرار  ،%وما ذلك إال لثِ َقتِنا وقناعتنا بأن العقائد التي محلها أهل
البيت  %هي مراد اهلل تعاىل يف أرضه ،ودينه القويم ،ورصاطه املستقيم ،وهي
عز
عرب عن نفسها عرب موافقتها للفطرة البرشية السليمة ،وملا ورد يف كتاب اهلل ّ
ُت ر
وجل وسنة نب ّيه ÷.
واستجابة من أهل البيت صلوات اهلل عليهم ألوامر اهلل تعاىل ،وشفقة منهم
بأمة جدّ هم ÷ ،كان منهم تعميدُ هذه العقائد وترسيخها بدمائهم الزك ّية
الطاهرة عىل مرور األزمان ،ويف ّ
وجدَ هم قد
كل مكان ،ومن تأ ّمل التاريخ َ
ضحوا بكل ٍ
غال ونفيس يف سبيل الدفاع عنها وتثبيتها ،ثائرين عىل العقائد
ّ
اهلدَّ امة ،منادين بالتوحيد والعدالة ،توحيد اهلل عز وجل وتنزهيه سبحانه وتعاىل،
واإليامن بصدق وعده ووعيده ،والرضا بخريته من َخ رل ِقه.
وألن مذهبهم صلوات اهلل عليهم دي ُن اهلل تعاىل ورشعه ،ومرا ُد
رسول اهلل ÷ وإر ُثه ،فهو ٍ
باق إىل أن يرث اهلل األرض وم رن عليها ،وما
ر
ذلك إال مصداق قول رسول اهلل ÷(( :إن اللطيف اخلبري نبأين أهنام لن
عيل احلوض)).
يفرتقا حتى يردا ّ

احلجة /جمدالدين بن حممد املؤيدي(ع)( :واعلم أن اهلل ّ
جل
قال والدنا اإلمام ّ

يرتض لعباده إال دينا قويام ،ورصاطا مستقيام ،وسبيال واحدا ،وطريقا
جالله مل
ِ
َ
ُ ْ َ
َ ذ ُ ُ َ َذ ُ
عز وجلَ ﴿ :وأ ذن َه َذا ِ َ
وه َوَل تت ِبعوا
ِص ِاِط مست ِقيما فات ِبع
قاسطا ،وكفى بقوله ّ
ََذ ُ َذُ َ
ُّ ُ َ َ َ َ َ ُ َ ْ َ
َ ُ ذ ُ
السبل فتف ذرق بِك ْم عن س ِبي ِل ِه ذل ِك ْم َوصاك ْم ب ِ ِه لعلك ْم تتقون﴾ [األنعام.]153:
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َ َ ذ َ َ ْ َ ُّ َ ْ ُ َ َ َ َ
اْلق أه َو َاءه ْم لفسد ِت
علمت أن دين اهلل ال يكون تابعا لألهواء﴿ :ول ِو اتبع
وقد
َ
َ
ْ
َ َ َ َ ْ َ ْ َ ِّ ذ
ذ َ ُ
ُ
ذ َ ُ
السم َوات َواْل ْرض﴾ [المؤمنون﴿ ،]71:فماذا بعد اْلق إَِل الضَلل﴾ [يونس،]32:
َ َ ُ َ ُ ْ َ ِّ َ َ ْ َ ْ َ ْ
ذُ
ين ما لم يأذن ب ِ ِه اّلِل﴾ [الشورى.]21:
﴿َشعوا لهم مِن ادل ِ
ُ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ ْ
خاطب س ّيد رسله ÷ بقوله عز وجل﴿ :فاست ِق ْم كما أم ِْرت َومن
وقد
َ
َ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ ْ ذ ُ َ َ ْ َ ُ َ َ ٌ َ َ َ ْ َ ُ َ ذ َ َ َ ُ َ َ َ ذ ُُ
تاب معك وَل تطغوا إِنه بِما تعملون ب ِصْي112وَل تركنوا إَِل اَّلِين ظلموا فتمسكم
ذ ْ َْ َ َ ُذ َ ُْ َ ُ َ
ذ ُ ََ َ ُْ ْ ُ
َصون[ ﴾113هود] ،مع أنه÷
اّلِل مِن أو ِِلاء ثم َل تن
د
ون ِ
انلار وما لكم مِن ِ
أحطت
كنت من ذوي االعتبار ،فإذا
َ
ومن معه من أهل بدر ،فتدّ بر واعترب إن َ
علمت أنه
وعقلت عن اهلل وعن رسوله ما ألزمك يف تلك املسالك،
علام بذلك،
َ
َ
عرفان احلق واتباعه ،ومواالة أهله ،والكون معهمَ ﴿ ،ي َاأ ُّي َها ذاَّلِينَ
ُ
يتحتّم عليك
ُ
َُ ذُ
ذَ َ ُ ََ ذ
الصادق َ
ِي﴾ [التوبة ،]119:ومفارق ُة الباطل وأتباعه،
َءامنوا اتقوا اّلِل وكونوا مع
ِ
َ ْ ََ ذُ ْ ُ َ ذُ ْ ُ
َ َ ُ َ ُْ ُ َ
َتد ق ْوما يؤمِنون
ومباينتهم ﴿ َومن يت َوله ْم ِمنك ْم فإِنه مِنه ْم﴾ [المائدةَ﴿ ،]51:ل
ِ
َ َ
ذ َ َْْ ْ
ُ َ ُّ َ َ ْ َ ذ ذ َ
اء ُه ْم َأوْ
اّلِل َو َر ُس َ ُ
اء ُه ْم أ ْو أ ْب َن َ
وُل َولَ ْو ََك ُنوا َء َاب َ
خ ِر يوادون من حاد
اّلِل و
بِ ِ
اِلو ِم اْل ِ
ْ َ َُْ َْ َ ََُ
َ َ ُّ َ ذ َ َ َ ُ َ َ ذ ُ َ ُِّ
ْ
إِخوانهم أو ع ِشْيتهم﴾ [المجادلة﴿ ،]22:ياأيها اَّلِين ءامنوا َل تت ِخذوا عدوي
َ َ ُ ذ ُ ْ َْ َ َ ُُْ َ َ
َْ ذ
اء تلقون إِ ِْل ِه ْم بِالم َودةِ﴾ [الممتحنة ،]1:يف آيات ُتترىل ،وأخبار ُمت ر َىل ،ولن
وعدوكم أو ِِل
تتمكن من معرفة احلق وأهله إال باالعتامد عىل حجج اهلل الواضحة ،وبراهينه الب ّينة

معرج عىل هوى ،وال ملتفت إىل جدال وال
الالئحة ،التي هدى اخللق هبا إىل احلق ،غري ّ
َ َ ُّ َ ذ َ َ َ ُ ُ ُ
ونوا َق ذوامِيَ
مراء ،وال مبال بمذهب ،وال حمام عن منصب﴿ ،ياأيها اَّلِين ءامنوا ك
ْ ْ ُ َ َ َ ذ َ َْ َ َ َْ ُ ُ ْ َ َْ َ ْ َ ْ َ
اْل ْق َرب َ
ي﴾) [النساء.)1(]135:
ّلِل ولو لَع أنف ِسكم أ ِو الو ِادلي ِن و
بِال ِقس ِط شهداء ِ ِ
ِ
وقد َصدَ َر بحمد اهلل تعاىل عن مكتبة أهل البيت(ع):
-1الشايف ،تأليف /اإلمام احلجة عبداهلل بن محزة(ع) 614هـ ،مذ ّيال بالتعليق

الوايف يف ختريج أحاديث الشايف ،تأليف السيد العالمة نجم العرتة الطاهرة/
احلسن بن احلسني بن حممد رمحه اهلل تعاىل1388هـ.
( – )1التحف الفاطمية رشح الزلف اإلمامية.
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َ -2م رط َل ُع ال ُبدُ رو ِر َو َجم ر َم ُع ال ُب ُح رو ِر يف تراجم رجال الزيدية ،تأليف /القايض
املؤرخ شهاب الدين أمحد بن صالح بن أيب الرجال رمحه اهلل تعاىل،
العالمة ّ
1029هـ 1092-هـ.
َ -3م َط رالِ ُع األَ رن َو را ِر َو َم َش را ِر ُق ّ
س َواألَ رق َم را ِر  -ديوان اإلمام املنصور باهلل
الش ُم رو ِ
عبداهلل بن محزة(ع) 614 -هـ.
-4جمموع كتب ورسائل اإلمام املهدي احلسني بن القاسم العياين(ع) 376هـ 404 -هـ.
َ -5حم َ ِ
اس ُن األَ رز َه ِ
رت ِة األَ رط َه را ِر ،رشح القصيدة التي نظمها
ار يف َت رف ِص ري ِل َمنَا ِق ِ
ب ال ِع ر َ
اإلمام املنصور باهلل عبداهلل بن محزة(ع) ،تأليف /الفقيه العالمة الشهيد محيد
ّ
املحيل اهلمداين الوادعي رمحه اهلل تعاىل 652 -هـ.
بن أمحد
 -6جمموع السيد محيدان ،تأليف /السيد العامل نور الدين أيب عبداهلل محيدان بن
حييى بن محيدان القاسمي احلسني ريض اهلل تعاىل عنه.
-7السفينة املنجية يف مستخلص املرفوع من األدعية ،تأليف /اإلمام أمحد بن
هاشم(ع)  -ت 1269هـ.
 -8لوامع األنوار يف جوامع العلوم والثار وتراجم أويل العلم واألنظار ،تأليف/
اإلمام احلجة /جمدالدين بن حممد بن منصور املؤيدي(ع) 1332هـ 1428هـ.
 -9جمموع كتب ورسائل اإلمام األعظم أمري املؤمنني زيد بن عيل(ع) ،تأليف/
اإلمام األعظم زيد بن عيل بن احلسني بن عيل بن أيب طالب(ع) 75هـ 122 -هـ.
-10رشح الرسالة الناصحة باألدلة الواضحة ،تأليف /اإلمام احلجة عبداهلل بن
محزة(ع)  -ت 614هـ.
-11صفوة االختيار يف أصول الفقه ،تأليف/اإلمام احلجة عبداهلل بن
محزة(ع) ت614هـ.
 -12املختار من صحيح األحاديث والثار من كتب األئمة األطهار وشيعتهم
َص ِه /الس ّيد العالمة حممد بن حييى بن احلسني بن حممد
األخيار ،لِ ُم رخت ِ ِ
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حفظه اهلل تعاىل ،اختصه من الصحيح املختار للسيد العالمة /حممد بن
حسن العجري رمحه اهلل تعاىل.
-13هداية الراغبني إىل مذهب العرتة الطاهرين ،تأليف /السيد اإلمام اهلادي بن إبراهيم
الوزير(ع)  -ت822هـ.
-14اإلفادة يف تاريخ األئمة السادة ،تأليف /اإلمام أيب طالب حييى بن احلسني
اهلاروين(ع)  424 -هـ.
-15املنري  -عىل مذهب اهلادي إىل احلق حييى بن احلسني بن القاسم بن إبراهيم
(ع) تأليف /أمحد بن موسى الطربي @.
 -16هناية التنويه يف إزهاق التمويه ،تأليف السيد اإلمام /اهلادي بن إبراهيم
الوزير(ع) 822 -هـ.
 -17تنبيه الغافلني عن فضائل الطالبيني ،تأليف /احلاكم اجلشمي املحسن بن حممد
بن كرامة رمحه اهلل تعاىل 494 -هـ.
 -18عيون املختار من فنون األشعار والثار ،تأليف اإلمام احلجة /جمدالدين
بن حممد بن منصور املؤيدي(ع) 1332هـ 1428 -هـ.
-19أخبار فخ وخرب حييى بن عبداهلل (ع) وأخيه إدريس بن عبداهلل(ع)،
تأليف /أمحد بن سهل الرازي رمحه اهلل تعاىل.
ِ
العامل ،تأليف /اإلمام نجم آل الرسول القاسم بن إبراهيم
-20الوافد عىل
الريس(ع)  246 -هـ.
 -21اهلجرة والوصية ،تأليف /اإلمام حممد بن القاسم بن إبراهيم الريس(ع).
-22اجلامعة املهمة يف أسانيد كتب األئمة ،تأليف/اإلمام احلجة جمدالدين بن
حممد بن منصور املؤيدي(ع) 1332هـ 1428 -هـ.
-23املختص املفيد فيام ال جيوز اإلخالل به ّ
لكل مكلف من العبيد ،تأليف /القايض
العالمة أمحد بن إسامعيل العلفي @ ت 1282هـ.
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-24مخسون خطبة للجمع واألعياد.
-25رسالة الثبات فيام عىل البنني والبنات ،تأليف /اإلمام احلجة عبداهلل بن
محزة(ع) ت614هـ.
-26الرسالة الصادعة بالدليل يف الرد عىل صاحب التبديع والتضليل ،تأليف/
اإلمام احلجة /جمدالدين بن حممد بن منصور املؤيدي(ع) 1332هـ 1428 -هـ.
-27إيضاح الداللة يف حتقيق أحكام العدالة ،تأليف /اإلمام احلجة جمدالدين
بن حممد بن منصور املؤيدي(ع) 1332هـ 1428 -هـ.
-28احلجج املنرية عىل األصول اخلطرية ،تأليف/اإلمام احلجة جمدالدين بن
حممد بن منصور املؤيدي(ع) 1332هـ 1428 -هـ.
-29النور الساطع ،تأليف /اإلمام اهلادي احلسن بن حييى القاسمي(ع) 1343هـ.

رب العباد ،تأليف /السيد العالمة حممد بن احلسن
-30سبيل الرشاد إىل معرفة ّ
بن اإلمام القاسم بن حممد(ع)1010هـ 1079 -هـ.
-31اجلواب الكاشف لاللتباس عن مسائل اإلفريقي إلياس  -ويليه /اجلواب
الراقي عىل مسائل العراقي ،تأليف /السيد العالمة احلسني بن حييى بن
احلسني بن حممد حفظه اهلل تعاىل.
-32أصول الدين ،تأليف/اإلمام اهلادي إىل احلق حييى بن احلسني(ع)245هـ 298 -هـ.

-33الرسالة البديعة املعلنة بفضائل الشيعة ،تأليف /القايض العالمة عبداهلل بن
زيد العنيس رمحه اهلل تعاىل 667 -هـ.
-34العقد الثمني يف معرفة رب العاملني ،تأليف األمري احلسني بن بدرالدين
حممد بن أمحد(ع) 663هـ.
-35الكامل املنري يف إثبات والية أمري املؤمنني(ع) ،تأليف /اإلمام القاسم بن
إبراهيم الريس (ع) 246هـ.
كتاب الت رَّحرِ ريرِ  ،تأليف /اإلمام الناطق باحلق أيب طالب حييى بن احلسني
ُ -36
اهلاروين(ع) 424 -هـ.
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-37جمموع فتاوى اإلمام املهدي حممد بن القاسم احلسيني(ع) 1319هـ.
-38القول السديد رشح منظومة هداية الرشيد ،تأليف /السيد العالمة احلسني
بن حييى بن احلسني بن حممد حفظه اهلل تعاىل.
-39قصد السبيل إىل معرفة اجلليل ،تأليف السيد العالمة /حممد بن عبداهلل
عوض حفظه اهلل تعاىل.
-40نظرات يف مالمح املذهب الزيدي وخصائصه ،تأليف السيد العالمة/
حممد بن عبداهلل عوض حفظه اهلل تعاىل.
-41معارج املتقني من أدعية سيد املرسلني ،مجعه السيد العالمة /حممد بن
عبداهلل عوض حفظه اهلل تعاىل.
-42االختيارات املؤ َّيدية ،من فتاوى واختيارات وأقوال وفوائد اإلمام احلجة/
جمد الدين بن حممد بن منصور املؤيدي(ع)1332( ،هـ 1428 -هـ).
-43من ِ
ثامر ال ِع رل ِم واحلكمة (فتاوى وفوائد) ،تأليف السيد العالمة /حممد بن
عبداهلل عوض حفظه اهلل تعاىل.
-44التحف الفاطمية رشح الزلف اإلمامية ،تأليف اإلمام احلجة/جمدالدين بن
حممد املؤيدي(ع) 1332هـ 1428 -هـ.
واجل رهرِ ببسم اهلل الرمحن الرحيم ،وإثبات
الرفع َّ
-45املنهج األقوم يف َّ
والضم َ
حي َع َىل َخ ر ِري ا رل َع َم ِل يف التأذين ،وغري ذلك من الفوائد التي هبا النَّ رف ُع األَ َعم،
َّ
تأليف /اإلمام احلجة /جمد الدين بن حممد بن منصور املؤيدي(ع).
-46األساس لعقائد األكياس ،تأليف/اإلمام القاسم بن حممد (ع).
-47البالغ الناهي عن الغناء وآالت املالهي .تأليف اإلمام احلجة/جمدالدين
بن حممد املؤيدي(ع) 1332هـ 1428 -هـ.
-48األحكام يف احلالل واحلرام ،لإلمام اهلادي إىل احلق حييى بن احلسني بن
القاسم بن إبراهيم(ع) 245هـ 298 -هـ.
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-49املختار من(كنز الرشاد وزاد املعاد ،تأليف/اإلمام عزالدين بن احلسن(ع)ت900هـ).
-50شفاء غليل السائل عام حتمله الكافل ،تأليف /العالمة الفاضل :عيل بن
صالح بن عيل بن حممد الطربي.
-51الفقه القرآين ،تأليف السيد العالمة /حممد بن عبداهلل عوض حفظه اهلل تعاىل.
-52تعليم احلروف إصدارات مكتبة أهل البيت (ع).
-53سلسلة تعليم القراءة والكتابة للطلبة املبتدئني /اجلزء األول احلروف
اهلجائية ،إصدارات مكتبة أهل البيت (ع).
-54سلسلة تعليم مبادئ احلساب /اجلزء األول األعداد احلسابية من ( 1إىل ،)10
إصدارات مكتبة أهل البيت (ع).
-55تسهيل التسهيل عىل متن الجرومية ،إصدارات مكتبة أهل البيت (ع).
-56أزهار وأثامر من حدائق احلكمة النبوية عىل صاحبها وآله أفضل الصالة
والسالم ،تأليف السيد العالمة /حممد عبداهلل عوض حفظه اهلل تعاىل.
 -57متن الكافل بنيل السؤل يف علم األصول ،تأليف /العالمة حممد بن حييى
هبران (ت957 :هـ).
 -58املوعظة احلسنة ،تأليف /اإلمام املهدي حممد بن القاسم احلسيني(ع) 1319-هـ.
وهناك الكثري الط ّيب يف طريقه للخروج إىل النور إن شاء اهلل تعاىل ،نسأل اهلل
تعاىل اإلعانة والتوفيق.
ونتقدّ م يف هذه العجالة بالشكر اجلزيل ّ
لكل من ساهم يف إخراج هذا العمل
اجلليل إىل النور -وهم ُك ُثر -نسأل اهلل أن يكتب ذلك للجميع يف ميزان
احلسنات ،وأن جيزل هلم األجر واملثوبة.
ف بإهداء هذا العمل املتواضع إىل روح موالنا اإلمام احلجة/
نترش ُ
وختاما ّ

جمدالدين بن حممد بن منصور املؤيدي -سالم اهلل تعاىل عليه ورضوانه-
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ِ
باعث كنوز أهل البيت(ع) ومفاخرهم ،وصاحب الفضل يف نرش تراث أهل
البيت(ع) وشيعتهم األبرار .%
وأدعو اهلل تعاىل بام دعا به(ع) فأقول :اللهم ر
صل عىل حممد وآله ،وأمتم علينا نعمتك
الدار رين ،واكتب لنا رمحتك التي تكتبها لعبادك املتقني؛ اللهم ع ّلمنا ما ينفعنا ،وانفعنا
يف َ
ْ
َ ذَ ْ ْ ََ َ ْ َ َ ذ َ َ َُ َ
َ
ان
اِليم ِ
بام ع ّلمتنا ،واجعلنا هداة مهـتدين؛ ﴿ربنا اغ ِفر نلا و ِ ِِلخوان ِنا اَّلِين سبقونا ب ِ ِ
ُُ َ ا ذ َ َ َُ َذَ ذ َ َُ ٌ
ََ ََْْ
ح ٌ
َ
يم [ ﴾10الحشر] ،نرجوا اهلل
ر
وف
ء
ر
ك
ن
إ
ا
ن
ب
ر
ا
و
ن
ام
ء
ِين
َِّل
ل
َِل
غ
ا
ن
وب
ل
ق
ِف
ل
ِ
وَل َتع ِ
ِ
ِ
هلل أسأل أن يصلح العمل ليكون من السعي
التوفيق إىل أقوم طريق بفضله وكرمه ،وا َ
املتق ّبل ،وأن يتداركنا برمحته يوم القيام ،وأن خيتم لنا ولكافة املؤمنني بحسن اخلتام ،إنه
ِّ َ ْ َ ْ َ ْ ُ ْ َ َ َ ذ
ويل اإلجابة ،وإليه منتهى األمل واإلصابةَ ﴿ ،رب أ ْو ِزع ِِن أن أشك َر ن ِعمتك ال ِِت
َ َ َ ْ ْ
ُ ذ ِّ ُ ْ ُ َ َ
َْ َ ْ َ ََذ َ َ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ
اْلا ت ْرض ُاه َوأص ِلح ِل ِِف ذ ِّري ِِت إِِّن تبت إِ ِْلك
ادل ذي َوأن أعمل ص ِ
أنعمت لَع ولَع و ِ
َ ِّ َ ْ ُ ْ
َ
وإِِّن مِن المس ِل ِمي﴾ [األحقاف.]15:
وصىل اهلل عىل س ّيدنا حممد وعىل أهل بيته الطيبني الطاهرين.
مدير المكتبة/

۞۞۞۞۞
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ترمجة املؤلف #
قال اإلمام احلجة /جمدالدين بن حممد بن منصور املؤيدي  #يف كتابه
(التحف رشح الزلف /الطبعة الرابعة):
هو اإلمام اهلادي إىل احلق املبني ،أبو احلسني حييى بن احلسني بن القاسم بن
إبراهيم بن إسامعيل بن إبراهيم بن احلسن بن احلسن بن عيل بن أيب طالب .%
ولد باملدينة املطهرة سنة مخس وأربعني ومائتني ،ومحل إىل جده القاسم ’
فوضعه يف حجره املبارك وعوذه ،وقال ألبيه :بم سميته؟ قال :حييى ـ وقد كان
للحسني أخ يسمى حييى تويف قبل ذلك ـ فبكى القاسم حني ذكره ،وقال :هو
واهلل حييى صاحب اليمن .وإنام قال ذلك ألخبار رويت بذكره.
وبقي القاسم  #بعد ذلك سنة واحدة ،وإىل ذلك أشار اإلمام الداعي
حييى بن املحسن بقوله:
وأعلااال القاساااه بالب اااا

بقااااايه يااااه لااااه أمااااا

ماال اىاادل والعلااه والى ااا

قد بث ياه اصطاى أ أاباا

ب ضااااله وأونااااه ا ت ااااا
...إىل آخره.
قال اإلمام املنصور باهلل  :#كان أسديا أنجل العينني ،غليظ الساعدين
بعيد ما بني املنكبني والصدر ،خفيف الساقني والعجز ،كاألسد.

13

سنة ثامنني ومائتني ،أقام اهلل به الدين يف أرض اليمن ،وأحيا به رسوم
الفرائض والسنن ،فجدد أحكام خاتم النبيني ،وآثار سيد الوصيني ،وله مع
القرامطة اخلارجني عن اإلسالم نيف وسبعون وقعة ،كانت له اليد فيها كلها،
ومع بني احلارث ،نيف وسبعون وقعة .وخطب له بمكة املرشفة سبع سنني ،كام
ذكر ذلك يف عمدة الطالب ،وغريه.
قال اإلمام أبو طالب  :#وكان ـ اإلمام النارص األطروش ـ حيث الناس
عىل نصة اهلادي حييى بن احلسني ،ويقول :من يمكنه أن ينصه وقرب منه
فنصته واجبة عليه ،ومن متكن من نصيت وقرب مني فلينصين.
وفيه آثار عن جده النبي وأبيه الويص ،منها :عن أمري املؤمنني  ،#قال( :ما
من فتنة إال وأنا أعرف سائقها وناعقها ،ثم ذكر فتنة بني الثامنني واملائتني قال:
فيخرج رجل من عرتيت اسمه اسم نبي ،يميز بني احلق والباطل ،ويؤلف اهلل
قلوب املؤمنني عىل يديه).
وأشار الرسول ÷ بيده إىل اليمن ،وقال(( :سيخرج رجل من ولدي يف
هذه اجلهة اسمه حييى اهلادي حييي اهلل به الدين)).
ويرس اهلل له علم اجلفر الذي أوحى اهلل إىل نبيه فيه علم ما يكون إىل يوم
القيامة ،وكان معه ذو الفقار سيف أمري املؤمنني ،وإىل ذلك أشار صاحب
البسامة بقوله:
مل اص باجل ر مل أبناا امةاة

وذي ال قا ومل أ ول ظام ال ِ َقر
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ومن الشهادات التارخيية احلقة ما شهد به لإلمام اهلادي إىل احلق ولألئمة من
أهل البيت احلافظ ابن حجر يف فتح الباري رشح البخاري ،حيث فرس هبم اخلرب
النبوي املروي يف البخاري وغريه ،وهو(( :ال يزال هذا األمر يف قريش ما بقي
منهم اثنان)) ،فأفاد أنه صدق احلديث ببقاء األمر يف قريش باليمن من املائة
الثالثة يف طائفة من بني احلسن ،قال :وال يتوىل اإلمامة فيهم إال من يكون عاملا
متحريا للعدل.
إىل قوله :والذي يف صعدة وغريها من اليمن ،ال شك يف كونه قرشيا؛ ألنه
من ذرية احلسن بن عيل.
وقال العالمة إمام املحدثني يف عصه ،مؤلف هبجة املحافل حييى بن أيب بكر
العامري يف الرياض املستطابة ما لفظه :ثم يف زمن املعتمد واملعتضد واملقتدر إىل
املستعصم آخر ملوك العباسيني ،حترز أهل البيت إىل بلدان ال يقدر عليهم فيها
مثل :جيالن وديلامن وما يواليها من بالد العجم ،ومثل نجد اليمن كصنعاء
وصعدة وجهاهتا ،واستوثق أمرهم وقاموا باإلمامة برشوطها قاهرين ظاهرين،
فقام منهم بنجد اليمن نحو بضع وعرشين إماما أوهلم وأوالهم بالذكر اإلمام
اهلادي حييى بن احلسني بن القاسم بن إبراهيم بن إسامعيل بن إبراهيم بن احلسن
املثنى ،كان مولده باملدينة ،ومنشاؤه باحلجاز ،وتعلمه به وبالعراق ،وظهور
سلطانه باليمن سنة ثامنني ومائتني ،وكان جاء إىل اليمن وقد عم هبا مذهب
القرامطة والباطنية ،فجاهدهم جهادا شديدا ،وجرى له معهم نيف وثامنون
وقعة مل ينهزم يف يشء منها ،وكان له علم واسع ،وشجاعة مفرطة.
إىل قوله :ثم قام بعد اهلادي ولده املرتىض حممد بن حييى ،ثم ولده النارص
أمحد بن حييى ،وكانا ُمن مجع خصال الكامل والفضل كأبيهام ،ودفنا إىل جنبه
بصعدة ،ومن ذريتهام أكثر أرشاف اليمن.
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ثم ساق يف تعداد األئمة فأورد قطعة تارخيية ،وبحثا نفيسا يدل عىل غزارة
علم واطالع وإنصاف واعرتاف باحلق وبعد عن االنحراف.
حتى قال :وقد ذكر ابن اجلوزي وغريه :أن األئمة املتبوعني يف املذاهب بايع
كل واحد منهم إلمام من أئمة أهل البيت ،بايع أبو حنيفة إلبراهيم بن عبداهلل
بن احلسن ،وبايع مالك ألخيه حممد ،وبايع الشافعي ألخيهام حييى.
وقال ابن حزم صاحب املحىل ـ يف ذكر أوالد اإلمام النارص ـ ما لفظه:
واحلسن املنتخب ،والقاسم املختار ،وحممد (املهدي) ،بنو أمحد النارص بن حييى
اهلادي بن احلسني بن القاسم الريس بن إبراهيم طباطبا ،وليحيى هذا امللقب
باهلادي رأي يف أحكام الفقه قد رأيته مل يبعد فيه عن اجلامعة كل البعد..إىل آخره.
وقال نشوان احلمريي يف كتاب احلور العني ص196ما لفظه :وأول من دعا
باليمن إىل مذهب الزيدية ونرش مذهب أئمتهم حييى بن احلسني بن القاسم بن
إبراهيم بن إسامعيل بن إبراهيم بن احلسن بن احلسن بن عيل بن أيب طالب،
ولقبه اهلادي إىل احلق ،فنـزل بني خوالن ،وقال:
هيتااع عاار
واه واه الع اااااايه لياااااا ًة

اه من ااا األع ااه

ين لااك ي يااا ًضاا صضااةر

يف اه أبديااااه وًيناااا ًا أكااااته

إىل قوله:
َو َلاا ُّك س ساااير بياات

ةااد

اااك ا هه ااارو عا ا وم ااانه

قااكم أ ياال ب ااب ه وباادين ه

و طكص ه أ تي اخلطكم وأًكاه

وملا انترشت فضائله ،وظهرت أنواره وشامئله ،وفد إليه وفد أهل اليمن،
فسألوه إنقاذهم من الفتن ،فساعدهم وخرج اخلرجة األوىل ،ثم كر راجعا ملا
شاهد من بعض اجلند أخذ يشء يسري من أموال الناس ،فنـزل بأهل اليمن من
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الشدائد والفتن ما ال ِق َبل هلم به ،فعاودوا الطلب وترضعوا إليه ،فأجاهبم
وخرج ثانيا عام أربعة وثامنني.
ومن كالمه املأثور( :يا أهل اليمن لكم عيل ثالث :أن أحكم فيكم بكتاب
اهلل وسنة رسوله ÷ ،وأن أقدمكم عند العطاء ،وأتقدمكم عند اللقاء ،ويل
عليكم :النصح ،والطاعة ما أطعت اهلل) .ولقد أقسم يف بعض مقاماته أنه ال
يغيب عنهم من رسول اهلل إال شخصه (إن أطاعوه).
ولقد حكى عامل من علامء الشافعية ـ وصل من العراق لزيارته ـ من علمه
وعدله وفضله وسريته النبوية ما هبر األلباب ،وأنه شاهده يتوىل بيده الكريمة
معاجلة اجلرحى ،ويتوىل بنفسه إطعام اليتامى واملساكني ،وغري ذلك مام هو
مشهور ،وعىل صفحات التاريخ مسطور.
ليس بة تاج ىل كثرة الكصا
ذا كان ضل اصر يف الناس ظاهر ًا
وما نرش اهلل يف أقطار الدنيا أنواره ،وبث يف اليمن امليمون بركاته وآثاره ـ
منذ أحد عرش قرنا ـ إال لشأن عظيم ،ولقد مأل اليمن أمنا وإيامنا ،وعلام وعدال،
ومساجد ومعاهد ،وأئمة هدى ،وما أصدق قول القائل فيه :#
ضااايل ال اا ه عنااه يف مىالع ااا وال جر ً بدا والطبح ً أضاا
سل سنة اصطى أ عل جل صاًب ا

مل علاه النااس مضانك ًا وم رتضاا

وكراماته املنرية ،وبركاته املعلومة الشهرية مرشقة األنوار ،دائمة االستمرار
عىل مرور األعصار ،وما أحقه بقول القائل يف جده احلسني السبط _:
ىيه تراب القرب عا القارب
أ ا وا ليخ كا قارب عال ولياه

روى سليم الذي كان يتوىل خدمته :أنه تبعه يف بعض الليايل ،وكان يسري مع
اإلمام إىل املوضع الذي يبيت فيه ثم ينصف ،ويف تلك الليلة رأى أن يبيت عىل
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الباب ـ ومل يعلم به اإلمام ـ لينظر ما يصنع ،قال :فسهر الليل أمجع ركوعا
وسجودا ،وكنت أسمع وقع دموعه ،ونشيجا يف حلقه (ع).
كان  #ال يتمكن من إمالء مسألة إال وهو عىل ظهر فرسه يف أغلب
األوقات ،ومن مؤلفاته :كتاب األحكام ،واملنتخب ،وكتاب الفنون ،وكتاب
املسائل ،ومسائل حممد بن سعيد ،وكتاب التوحيد ،وكتاب القياس ،وكتاب
املسرتشد ،وكتاب الرد عىل أهل الزيغ ،وكتاب اإلرادة واملشيئة ،وكتاب الرضاع،
وكتاب املزارعة ،وكتاب أمهات األوالد ،وكتاب العهد ،وكتاب تفسري القرآن
ستة أجزاء ،ومعاين القرآن تسعة أجزاء ،وكتاب الفوائد جزآن ،وكتاب مسائل
الرازي جزآن, ،كتاب السنة ،وكتاب الرد عىل ابن احلنفية ،وكتاب تفسري خطايا
األنبياء ،وكتاب أبناء الدنيا ،وكتاب الوالء ،وكتاب مسائل احلسني بن عبداهلل
(الطربي) ،ومسائل ابن أسعد ،وكتاب جواب مسائل نصارى نجران ،وكتاب
بوار القرامطة ،وكتاب أصول الدين ،وكتاب اإلمامة وإثبات النبوة والوصاية،
وكتاب مسائل أيب احلسني ،وكتاب الرد عىل اإلمامية ،وكتاب الرد عىل أهل
صنعاء ،والرد عىل سليامن بن جرير ،وكتاب البالغ املدرك يف األصول رشحه
اإلمام أبو طالب ،وكتاب املنـزلة بني املنـزلتني.
قال اإلمام املنصور باهلل  :#وقد تركنا قدر ثالثة عرش كتابا كراهة
التطويل ،وهي عندنا معروفة موجودة .انتهى كالم اإلمام .#
قلت :فانظر إىل هذا مع اشتغاله بإظهار الدين احلنيف ،ورضبه بذي الفقار
رؤوس أهل الزيغ والتحريف ،وقد كان ابتداؤهم يف التأليف من عص الويص
 ،#فقد كانوا يكتبون ما يمليه عليهم من العلوم الربانية ،واحلكم البالغة،
التي خص اهلل هبا أهل هذا البيت الرشيف ،ومؤلفاهتم بني ظهراين األمة قد
ملؤوها بحجج العقول ،وأكدوها بصحاح املنقول.
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أما التوحيد والعدل ،فإمامهم فيه والدهم الويص ،الذي خطب به ،وبلغ
اخللق عىل رؤوس املنابر ،ولقنه أوالده الوارثني له كابرا عن كابر.
وأما سنة جدهم فمن باب املدينة دخلوا ،وصاحب البيت أدرى بالذي فيه،
ولقد حفظ بعضهم عن باقر علم األنبياء حممد بن عيل سبعني ألف حديث.
وأما علوم اللغة فمنها ارتضعوا ،وفيها دبوا ودرجوا ،ومن زالهلا كرعوا،
يتلقوهنا أبا عن أب ،مل تدنسها السنة العجم ،وال غريهتا حتاريف املولدين ،بل
تربوا يف حجور آبائهم الطاهرين ،ليس هلم هم إال تعريفهم ما أنزل اهلل من
الفرائض ،وتبيني ما ضل عن اخللق من الغوامض ،مل يكن بينهم وبني أبيهم أمري
املؤمنني وأخي سيد املرسلني ـ َم رن كالمه فوق كالم املخلوق ،ودون كالم
اخلالق ،من احتذت عىل آثاره فصحاء األمة ،واقتبست من أنواره بلغاء األئمة ـ
إال إما ٌم سابق ،ومقتصد الحق ،وهم العرب الصميم ،وأرباب زمزم واألباطح
واحلطيم ،فلوال أن ما نقلته النقلة من أهل اللغة موافق لكالم اهلل وكالم رسوله
وأهل بيته ملا قبلناه منهم ،وملا أخذناه عنهم ،فهو معروض عىل هذه األصول
احلكيمة ،والقواعد الراسخة القويمة ،ومن له عناية يف اقتفاء آثار أهل بيت نبيه،
أمكنه أن يأخذ من كالمهم متون اللغة وإعراهبا وتصيفها ،ومعانيها وبياهنا
وبديعها وتأليفها ،وحقائق التأويل ،وطرائق التنـزيل ،فلم يأمتنهم اهلل عىل دينه،
إال وهم أهل حلمله وتلقينه﴿ ،الل ُّه َأ ْع َل ُّه ًَ ْي ُّ
َي َع ُّل ِ َسا َل َت ُّه﴾ [األ عام.]124:
ث َْ
قبضه اهلل إليه شهيدا بالسم ،وهو يف ثالث ومخسني سنة ،ليلة األحد لعرش
بقني من ذي احلجة سنة ثامن وتسعني ومائتني ،ودفن يوم االثنني يف قربه
الرشيف املقابل ملحراب جامعه الذي أسسه بصعدة ،وروى السيد أبو العباس
 #أنه نعي إىل اإلمام النارص األطروش فبكى بنحيب ونشيج ،وقال :اليوم
اهند ركن اإلسالم.
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مشهده بصعدة من أرض اليمن ،وقد كان  #رأى نورا ساطعا يف حال
حياته ،واختط اجلامع املقدس عىل جذوة ذلك النور .ذكر ذلك بتاممه يف
(األسانيد اليحيوية) يف قصة ال يسع احلال اإلتيان هبا ،وكان ذلك أول أساس
لصعدة هذه املوجودة املعمورة بربكته ،وكانت صعدة القديمة حتت جبل تلمص
كام هو املشهور.
أوالده املعقبون :حممد ،وأمحد ،واحلسن[ .متت نقال من التحف باختصار].

۞۞۞۞۞

ُ ِّ
[تقديم مرتب األحكام]


وبه نستعني ،وعليه نتوكل ،وهو حسبنا ونعم الوكيل ،وصىل اهلل عىل حممد
يصة(:)1
النبيء وآله ،قال أبو احلسن عيل بن احلسن بن أمحد بن أيب َحرِ َ

بعد محد اهلل بمحامده كلها ،والثناء عليه بمدائحه وفضلها ،والصالة والسالم
عىل رسوله املصطفى ،وآله األتقياء ،هذا «كتاب األحكام» الذي صنفه وألفه
اإلمام اهلادي إىل احلق -عليه وعىل آبائه السالم -حسب ما قال؛ إذ قال« :فرأينا
أن نصنع كتابا مستقىص فيه أصول ما حيتاج إليه من احلالل واحلرام مام جاء به
الرسول ÷؛ ليعمل به ويتكل عليه من ذكرنا».
قال أبو احلسن:
وإين وجدت يف هذا الكتاب أبوابا متفرقة ،وعن مواضعها نا َّدة يف خالل
األبواب غري املشاكلة هلا غري مرتبة.
ولقد سألني غري واحد ما باله مل ينظمه َن َسقا واحدا ويتبع َّ
كل فن منه فنا؟

أشهر َّ
عذر ُه يف ذلك؛ إذ كان
فأجبته :بأن أمره @ كان
وأدل من أن َي رغ َبى ُ
َ

وضجيع سيفه ليال وهنارا؛ إلحياء دين اهلل ،وإنفاذ أمره ،جاهدا
ِح رل َس( )2فرسه
َ
( – )1قال يف مطلع البدور ما لفظه :العالمة الفاضل احلافظ إمام أهل الرشيعة أبو احلسن عيل بن
أمحد بن أيب حريصة رمحه اهلل.
وقال يف اجلواهر املضيئة :روى األحكام خاصة ورتبه ترتيبا حسنا ،وكان له عناية بالرواية
وقراءة كتب آل حممد وسامع احلديث عنهم وعن شيعتهم ،وقد روت الزيدية عنه كثريا من
أخبار اإلمام اهلادي  .#بتصف
ِ
س البعري وهو كساء ييل ظهر البعري ،واملراد
(ِ -)2ح رلس فرسه :أي مالزم لظهر فرسه؛ مأخوذ من ح رل ِ
أنه #كان يف جهاد مستمر ال يفتأ وال يقر له قرار انشغاال بأمر الدين وإصالح أمر الناس.
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جمتهدا ،ال يكاد يؤويه دار ،وال يلزمه قرار ،وكل ما وجد فينة( ،)1أو اغتنم يف أيامه
فرصة أثبت الفصل يف كتابه ،ورسم الباب من أبوابه؛ إذ كان رمحة اهلل عليه إنام ألفه
خشية؛ كالذي ذكر يف الفصل الثاين الذي يقول فيه« :فنظرنا يف أمورنا وأمور من
نخلفه من بعدنا»...؛ فإنه @ إنام جعله جزءا من دينه وبعض مفرتضاته؛ ليهدي
به حائرا ويرد به عن البينات جائرا ،سالكا يف ذلك سبيل من أخذ اهلل عليه ميثاقه
﴿[ ﴾    آل عمران ،]187فكان ال يكاد يتم ذلك الفصل

حتى َي رن ُج َم( )2منتهك حلرمات اهلل سبحانه ،أو جاحد لكتابه ،يروم إطفاء نوره،

و َد رر َس آياته فيخيل ما هو فيه من ذلك صارفا وجهه؛ بل باذال مهجته دون دين اهلل
ٍ
ٍ
متفهم ،أو
سائل
تعاىل أن ُي رب َت َك( ،)3وعن حرماته أن ُت رن َت َه َك ،ومع ذلك ال ينفك ِم رن
باحث مسرتشد أو سائل( )4متعنت.
ولقد حدثني َم رن رمحه اهلل أنه شاهده يف يوم من أيام حروبه بنجران وأن
سائال يسأله من لدن أن أمر بإساج فرسه إىل أن استوى يف متنه ،إىل أن زحف
إىل عدوه ،وهو جييبه؛ فلام تراءى اجلمعان وألح عليه ذلك اإلنسان ،أنشد هذه
األبيات من شعر ابن الغروي:
ويللل الشلللجي ملللن اللللل فإنللله

نصلل الالل ا شللج ه مغملل م

وتلل ا اللللخل ق يلل علل ال ي للا

وعلللل الشل لجي ومه ل ل و ل ل م

مقللالتي

ولسلللاذ طا للللق وطا مكظللل م

ويقلل  :مللا لللك ي تقلل

فيجيبه عن املسألة بباب ،ويفهمه ذلك بأوسع جواب؛ ليبالغ يف هدايته،
ويوسع يف تعريفه ثم َي رر ُس ُم عنه ذلك اجلواب يف غري موضعه ،و َي رقرِ ُن بغري فنه،
( -)1الفينة :احلني بعد احلني.
( -)2ينجم :يطلع
( -)3بَ َتكَه بتكا وبَ َّتكَهَ :ق َط َع ُه .منجد.
(« -)4شاك » نخ.
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ناسقا ذلك عىل ما معه من األصول املتقدمة يف أول كتابه؛ فخشيت إذ ذاك أن
يفزع إليه ذو النازلة ،أو يرومه باغي الفائدة ،فتغبى عنه فائدته إذا هو طلبها يف
كتابه ،أو تأملها يف فنها املعرب عنها ،فيظن أن مؤلفها –@ -أغفلها تاركا،
وا َّط َر َحها من تصنيفه جانبا.
فأحلقت كل فن ببابه ،و َأ رت َب رع ُت كل فرع بأصله ،مع أين ما زدت يف ذلك حرفا،
ُ
وال نقصت من معناه شيئا ،وأنى ذلك ،وإنام به وبآبائه  %اهتدينا ،وهبم طاعة هلل
ولرسوله –صىل اهلل عليه وآله -اقتدينا ،و ِم رن بحور نتائجهم وبرائكهم ارتوينا؛
نسأل اهلل فوزا بمرافقة نبيه املصطفى وآله األتقياء ،فإنه حسبنا ونعم الوكيل.

۞۞۞۞۞
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مبتدأ كتاب األحكام


حدثنا

احلسن بن أمحد بن يوسف بن حممد الضهري( ،)1قال :حدثنا حممد بن

أيب الفتح بن يوسف( ،)2قال :قرأت هذا الكتاب عىل حممد بن اهلادي إىل احلق
حييى بن احلسني _ ،وسألته :أروي عنك ما قرأت عليك؟ قال :نعم ،قال
حممد بن حييى:
قال حييى بن احلسني بن القاسم بن إبراهيم بن إسامعيل بن إبراهيم بن احلسن بن
احلسن بن عيل بن أيب طالب -عليه وعىل آبائه السالم:-
بسم اهلل الرمحن الرحيم ،احلمد هلل الذي ال تراه العيون ،وال حتيط به الظنون،
وال يصفه الواصفون ،وال جيزي أنعمه العاملون ،املحمود عىل الرساء والرضاء،
والشدة والرخاء ،الذي ليس له حدٌّ ُينال ،وال ِشبه ترضب له به األمثال ،وهو ذو

القوة والقدرة وا ِملحال( ،)3الذي دنا فنأى ،وأحاط باألشياء علما وخربا،

وفطرها كيف شاء ف رطرا؛ فلم يمتنع من مفطوراهتا عليه سبحانه مفطور ،ومل
كون
يسترت عنه من حمجوبات سائرها مستور ،بل علمه بام سيكون من كل ُم َّ
وتبني.
كعلمه بام كان وظهر َّ
( – )1قال يف مطلع البدور :احلسن بن أمحد بن يوسف بن حممد الضهري :هو من فقهاء الشيعة
اليحيوية ،وكانت له عناية بقراءة الكتب عىل السلف كمحمد بن الفتح بن يوسف ،وكتب
حممد بن الضهري نسخا كثرية من األحكام ،وهو من شيوخ احلسن بن دايه .وكان سامع
الضهري يف شهر ربيع الخر سنة إحدى وأربعني وثالثامئة.
( – )2قال يف مطلع البدور :حممد بن أيب الفتح بن يوسف ،عالمة خطري ،وإمام كبري من أعمدة الزيدية
وأساطني الرشيعة املحمدية ،قرأ عىل املرتىض حممد بن حييى وكان ُيعد من أصحابه ،قرأ عليه األحكام.
ُ َ ُ
( - )3ذو املحال :ذو الشدة يف الكيد والعقوبة والعذاب ،ومنه قوله تعاىلَ ﴿ :وه َو شدِيد
ْ َ
ال[ ﴾13الرعد] ،قال يف هتذيب اللغة :يقال ماحلته حماال إذا قاويته حتى يتبني لك أيكام
ال ِمح ِ
أشد واملحل يف اللغة الشدة.
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ال خيفى عليه يشء مام تنطوي عليه اجلوانح والقلوب ،وال حيتجب عنه يشء
من خفيات الغيوب ،الذي نبتت بأمره األشجار ،واستقلت بقدرته األقطار،
وزخرت بقوته البحار ،وهطلت بمشيئته األمطار.
وأشهد أن ال إله إال اهلل حقا حقا ،أقوهلا تعبدا له سبحانه َو ِرقا ،مقالة خملص
من العباد ٍ
قائل صدقا.
وأشهد أن حممدا عبده ورسوله إىل خلقه ،وأمينه عىل وحيه ،أرسله برساالته،
فبلغ ما أمر بتبليغه ،وجهد لربه ،ونصح ألمته ،وعبد إهله حتى أتاه اليقني ،جاهدا
جمتهدا ،ناصحا صابرا حمتسبا متعبدا ،حتى أقام دعوة احلق ،وأظهر كلمة الصدق،
ووحد اهلل جهارا ،وعبده ليال وهنارا ،ثم قبضه اهلل إليه وقد ريض عمله ،وتقبل
سعيه ،وشكر أمره ،فعليه أفضل صالة املصلني ،وعىل أهل بيته الطيبني.
ثم نقول من بعد احلمد هلل ،والثناء عليه ،والصالة والسالم عىل حممد وآله:
أما بعد :فإنا نظرنا يف أمورنا وأمور من نخلفه من بعدنا من أوالدنا وإخواننا وأهل
مقالتنا ُمن يميل إىل آل الرسول -صىل اهلل عليه وعليهم ،-ويتعلق بحبلهم ،ويتمسك
بدينهم ،وينتحل واليتهم ،ويقول بام أوجب اهلل عز وجل عليه من تفضيلهم.
فلام أن نظرنا يف ذلك علمنا أ َّنا َم ري ُتون ،وإىل اهلل صائرون ،ومن دار الغرور

خارجون ،وإىل دار املجازاة آيبون ،وإىل املناقشة واحلساب راجعون ﴿ ،
            

[ ﴾  األنعام.]161

وعلمنا ما قد زخرفه بعض اجلهلة املخالفني لل الرسول  ،%املدعني

للعلم والتامم ،وقالوا فيه بأهوائهم ،وتركوا االقتداء بعلامئهم الذين أمرهم اهلل
باالقتداء هبم من أهل بيت نبيئهم ،الذين أمروا بقصدهم وسؤاهلم ،وذلك قول
اهلل سبحانه:

﴿     

[ ﴾النحل]43؛
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وأهل الذكر :فهم

()1

آل حممد الذين أنزل اهلل عليهم الكتاب ،وهدوا به إىل

القول بالصواب.
فرفضوا آل الرسول ظلام وطغيانا ،وأبدوا هلل يف ذلك خالفا وعصيانا ،وقالوا
يف كل نازلة نزلت من حالل أو حرام بأهوائهم؛ اجرتاء عىل اهلل ذي اجلالل
واإلكرام ،وتعمدا يف ذلك خلالف آل حممد  ،%وجنبوا يف كثري من أقاويلهم
عن الكتاب والسنة واملعقول ،فتبارك اهلل ذو اجلالل وال َّطول.
ثم مل يتقصوا عىل ذلك ،حتى ك َّفروا من مل يكن كذلك ،فكلهم يدعو اجلهال إليه،
ويزعم هلم أن الصواب يف يديه ،وهو ُجمَ رنب عن احلق ،جائر عن طريق الصدق ،يعند
عن احلق واهلدى ،ويتبع الغي واهلوى ،وقد صدوا عن اهلل عباده ،وأظهروا جهارا
عناده ،وأزاحوا احلق عن مغرسه الذي اختاره اهلل له ،فجعله اهلل سبحانه وركبه لعلمه به
فيه ،وبنى دعائم الدين عليه ،وذلك قوله عز وجل    ﴿ :

[ ﴾         القصص ،]68ويقول:
﴿[ ﴾    األنعام ،]125ويقول   ﴿ :

[ ﴾  فاطر.]32

فرأينا أن نضع كتابا مستقىص فيه أصول ما ُحيتاج إليه من احلالل واحلرام ،مام

جاء به الرسول #؛ ليعمل به ويتكل عليه من ذكرنا ،وال يلتفت إىل ما يف
أيدي اجلهلة الض َّالل ،أهل ال َّتكَم ِه يف املحال ،ذوي الغي واإليغال.

( – )1أدخل الفاء يف اخلرب ،وهو رأي األخفش ،وقدماء أئمة العرتة؛ ومن شواهده قول عدي بن زيد:
أ واح ماااااااااك ع أم بكاااااااااك
أ ااااات اااااا ر ألي ذاي تطااااا ُّ
وقول الخر:
وقايلاااة ااااككن اااا كح تاااا ه

............................

من حوايش الشايف لإلمام احلجة جمد الدين بن حممد بن منصور املؤيدي (ع).
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_
فكان أول ما ينبغي لنا أن نذكره ونصفه ،وندل عليه ونرشحه -توحيد ربنا،
والقول باحلق يف خالقنا ،فقلنا :إن أول ما ينبغي ملن أراد التخلص من اهللكة،
والدخول يف باب النجاة -أن يعلم أن اهلل واحد أحد ،ليس له شبيه ،وال ند وال
نظري ،وأنه سبحانه عىل خالف ما يتوهم املتومهون ،أو يظن املتظننون؛ فينفي
عنه -جل جالله عن أن حيويه قول أو ينالهَ -ش َب َه خلقه ،وكل ما كان فيهم وهلم
من األدوات والالت :من األيدي ،واألرجل ،والوجوه ،والشفاه ،واأللسن،
واألسامع ،واألبعاض ،واألعني؛ حتى خيرج من قلبه ويصح يف عقله وعقده أنه
بخالف ما ذكرنا من خلقه ،ويعلم أن لكل ما ذكر اهلل من ذلك يف نفسه معنى
وتأويال معروفا عند أهل التنزيل الذين اؤمتنوا عليه ،وأمروا بالدعاء إليه والقيام
فيه؛ وقد فرسنا مجيع ما حيتاج إليه من ذلك يف «كتاب التوحيد» الذي وضعناه
ملن أراد معرفة اهلل من العبيد.
فإذا علم ذلك وصح عنده كذلك ،ونفى عن اهلل تعاىل َش َب َه خلقه ،ما َع ُظ َم
منه وما صغر ،وما َّ
دق وما كرب -وجب عليه أن يعلم أ َّن اهللَ -سبحانه عز وجل
عن كل شأن شأنهٌ -
عدل يف مجيع أفعاله ،وأنه بريء من مقال اجلاهلني ،متقدس
ٍ
متعال عن الرضا
عن ظلم املظلومني ،بعيد عن القضاء بفساد املفسدين،
بمعايص العاصني ،بريء من أفعال العباد ،غري مدخل لعباده يف الفساد ،وال
خمرج هلم من اخلري والرشاد.
وكيف جيوز ذلك عىل حكيم ،أو يكون من صفة رحيم؟!! فتعاىل اهلل عن
ذلك ،وتقدس عن أن يكون كذلك.
وكيف يقيض باملعايص وهو ينهى عنها ويذم العاصني ،ويأمر بالطاعة ويشكر
سمى وال دعا أحدا ُمن خلق بالعصيان؛ بل كانوا
املطيعني؟! ولو كان كذلك ملا َّ
كلهم عنده سبحانه يف حد الطاعة واإليامن؛ إذ قوله الصدق ،وفعله احلق؛ ألنه كان
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لو قىض بالفجور والكفر عىل الكافرين ،وبالتقى واإليامن عىل املؤمنني -لكان كل
ـما كان
عباده سبحانه ألمره مطيعني ،ولقضائه منفذين ،ويف إرادته ساعني ،و َل َ
يوجد يف اخللق ذو عصيان ،بل كانوا كلهم ذا طاعة هلل وإيامن.
فإذا علم أن اهلل سبحانه ال يقيض بالفواحش واملنكر ،وال يشاء غري ما به من
الطاعة أمر ،ويف ذلك ما يقول ذو اجلالل وال َّطول:

﴿   

[ ﴾       األعراف ،]27ويقول:

﴿ 

         
    

[ ﴾النحل] -وجب

عليه أن يعلم أن كل ما وعد وأوعد الواحد ذو اجلالل الصمد حق ال مرية فيه
وال لبس ،من احلساب واحلرش ،وما أعد اهلل للمؤمنني من الثواب ،وأعد
للكافرين من العقاب ،وأن من دخل اجلنة أو النار من األبرار والفجار فإنه غري
خارج من أهيام صار إليها ،وحل بفعله فيها أبد األبد ،ال ما يقول اجلاهلون من
خروج املعذبني من العذاب املهني إىل دار املتقني وحمل املؤمنني ،ويف ذلك ما
يقول رب العاملني:

﴿ 

[ ﴾النساء ،]168ويقول عز وجل:

﴿          

[ ﴾ املائدة].

ففي كل ذلك خيرب أن كل من دخل النار فهو مقيم فيها ،غري خارج منها ِمن

بعد مصريه إليها ،فنعوذ باهلل من اجلهل والعمى ،ونسأله العون واهلدى؛ فإنه ويل
كل نعامء ،ودافع كل األسواء.
فإذا عرف ذلك واعتقده فقد صحت له معرفة خالقه ،وصار -بإذن اهلل-
باهلل من العارفني ،وله -سبحانه -من املوحدين ،القائلني عىل اهلل باحلق واليقني.
فحينئذ جيب عليه أن يعلم أن كل ما جاء به الرسول  #ورشعه من حالل
فرض من ذي اجلالل واإلكرام؛
أو حرام أو سنة وكَّدها وعىل األمة فرضهاٌ -
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      ﴿

: وقوله عز وجل،]7﴾ [احلرش

:لقول اهلل سبحانه

     

.]58﴾ [النساء   ﴿

،وأنه مل يفرض ومل يقل من األمور صغريا وال كبريا إال وهو هلل رضا

 حتى قبضه اهلل، وأصلح جاهدا هلل يف بالده،وأنه ÷ قد نصح هلل يف عباده
 بل قد، وأنه مل يرتك األمة يف عمياء من أمرها، قابال لذلك منه،إليه راضيا عنه
 ورشع هلا ما حتتاج إليه من، ودهلا عىل أبواب نجاهتا،أوضح هلا مجيع أسباهبا
، واإلشارات الكافيات، والعالمات الواضحات،أمورها بالدالالت النريات
         ﴿

واألقاويل الصادقات؛

.]42﴾ [األنفال      

فإذا فهم ذلك وكان يف صميم قلبه كذلك وجب عليه أن يعرف ويفهم

َّ ويعتقد ويعلم
 واجب ٌة# أن والي َة أمري املؤمنني وإمام املتقني عيل بن أيب طالب
 وال ينجو أحد من عذاب، فرض من اهلل رب العاملني،عىل مجيع املسلمني
الرمحن وال يتم له اسم اإليامن حتى يعتقد ذلك بأيقن اإليقان؛ ألن اهلل سبحانه
       ﴿

 فكان ذلك أمري،]﴾ [املائدة

:يقول

    

 املؤدي ملا يقربه، دون مجيع املسلمني؛ إذ كان املتصدق يف صالته# املؤمنني
.من ربه من زكاته
  ﴿ :وفيه ما يقول الرمحن فيام نزل من واضح الفرقان

السابق إىل ربه
 فكان،]﴾ [الواقعة      
َ

.غري مسبوق

         ﴿ :وفيه ما يقول تبارك وتعاىل

،]35﴾ [يونس
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فكان اهلادي إىل احلق غري َم ِ
السوي ،والسالك طريق
هدي ،والداعي إىل الصاط
ر
الزكي ،ومن سبق إىل اهلل ،وكان اهلادي إىل غامض أحكام كتاب اهلل -فهو
الرسول
ر
أوىل باإلمامة؛ ألن أسبقهم أهداهم ،وأهداهم أتقاهم ،وأتقاهم خريهم ،وخريهم
بكل خري أوالهم.
وما جاء من الذكر اجلميل يف واضح التنزيل فكثري غري قليل.
وفيه أنزل اهلل عىل رسوله بغدير ُخم      ﴿ :

[ ﴾        املائدة ،]69فوقف ÷ وقطع
سريه ،ومل يستجز أن يتقدم خطوة واحدة حتى ينفذ ما عزم به عليه يف أمري املؤمنني

عيل  ،#فنزل حتت الدوحة مكانه ،ومجع الناس ،ثم قال(( :يا أهيا الناس ،ألست
أوىل بكم من أنفسكم؟)) قالوا :بىل يا رسول اهلل؛ فقال(( :اللهم اشهد)) ،ثم قال:
((اللهم اشهد)) ،ثم قال(( :فمن كنت مواله فعيل مواله ،اللهم وال من وااله،
وعاد من عاداه ،وانص من نصه ،واخذل من خذله)).
وفيه

يقول ÷(( :عيل مني بمنزلة هارون من موسى إال أنه ال نبيء

بعدي)) ،ويف ذلك دليل عىل أنه قد أوجب له ما كان جيب هلارون مع موسى ما
خال النبوءة ،وهارون -صىل اهلل عليه -فقد كان يستحق مقام موسى ،وكان
رشيكه يف كل أمره ،وكان أوىل الناس بمقامه.
ويف ذلك ما يقول موسى  #حني سأل ذا اجلالل واإلكرام فقال﴿ :
              
         
   

[ ﴾طه] ،فقال سبحانه:

[ ﴾ طه].

﴿   

عيل
فأعطاه اهلل سؤله يف إرشاكه هلارون يف أمر موسى  ،#فمن أنكر أن يكون ٌّ
الناس بمقام الرسول ÷ فقد رد كتاب اهلل ذي اجلالل واإلكرام والطول،
أوىل
ِ
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وأبطل قول رب العاملني ،وخالف يف ذلك ما نطق به الكتاب املبني ،وأخرج
هارون من أمر موسى كله ،وأكذب رسول اهلل ÷ يف قوله ،وأبطل ما حكم
به يف أمري املؤمنني ،فال بد أن يكون من كذب هبذين املعنيني

()1

يف دين اهلل

فاجرا ،وعند مجيع املسلمني كافرا.
حدثين أبي عن أبيه:

أنه سئل عن إمامة عيل بن أيب طالب -رمحة اهلل عليه،-

أفرض هي من اهلل؟ فقال :كذلك نقول ،وكذلك يقول العلامء من آل الرسول
ٌ
عليه وعىل آله السالم قوال واحدا ال خيتلفون فيه؛ لسبقه إىل اإليامن باهلل ،وملا
أخشاهم هلل ،كام قال اهلل سبحانه:
وأعلم العباد باهلل
كان عليه من العلم بأحكام اهلل،
ُ
ُ
﴿[ ﴾          فاطر،]28

فأخشاهم أهداهم ،وأهداهم أتقاهم.
وقد قال اهلل سبحانه:

﴿         

[ ﴾        يونس ،]35وقال

تبارك وتعاىل:

﴿      

[ ﴾  الواقعة].

فأسبق املؤمنني إىل ربه أوالهم مجيعا به ،وأدناهم إليه ،وأكرمهم عليه.
وأكرم العباد عىل اهلل أوالهم باإلمامة يف دين اهلل ،وهذا ربني -واحلمد هلل-

لكل مرتاد طالب يف عيل بن أيب طالب رمحة اهلل عليه ،ال جيهله إال متجاهل
جائر ،وال ينكر احلق فيه إال ألد مكابر.

وحدثين أبي عن أبيه :أنه سئل عمن حارب أمري املؤمنني ،وعمن ختلف عنه يف
حربه فلم يكن معه وال عليه ،فقال :من حاربه فهو َح رر ٌب هلل ولرسوله ،ومن
ٌّ
فضال هالك يف دينه.
قعد عنه بغري إذنه
وحدثين أبي عن أبيه:

أنه سئل عمن شتم أمري املؤمنني أو قرفه

()2

استخفافا

( – )1أي :كون عيل  #أوىل بمقام رسول اهلل ÷ ،وكون هارون يستحق مقام موسى ’.
( -)2قرف فالنا :عابه أو اهتمه .تاج العروس
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بالفضل وأهله ،وجهال بام جعل اهلل ألمري املؤمنني  #من فضله ،فقال :حيكم
عليه اإلمام بام يرى ،ويكون بشتمه إياه فاسقا كافرا.
فإذا فهم والية أمري املؤمنني  #واعتقدها ،وقال يف كل األمور سا
وعالنية هبا -وجب عليه التفضيل واالعتقاد والقول بإمامة احلسن واحلسني،
اإلمامني الطاهرين ،سبطي الرسول املفضلني ،اللذين أشار إليهام الرسول ودل
عليهام ،وافرتض اهلل سبحانه حبهام وحب من كان مثلهام يف فعلهام من ذريتهام،
﴿       

حني يقول لرسوله ÷:
َ
ذ
ُ
ذ
ُ
ُ
ِين َ
آم ُنوا اتقوا ّ َ
[﴾الشورى ،]23ويقول﴿ :يَا أ ُّي َها اَّل َ
الل َوكونوا َم َع
ذ
الصادِق ِي[ ♂119التوبة] ،ويقول يف جدهام وأبيهام وأمهام وفيهام  ﴿ :
            

[ ﴾        اإلنسان] ،إىل قوله:
﴿[ ﴾      اإلنسان.]29

وفيهام ما يقول الرسول (( :#كل بني أنثى ينتمون إىل أبيهم إال ابني

فاطمة فأنا أبوهام وعصبتهام)) ،فهام ابناه وولداه بفرض اهلل وحكمه ،ويف ذلك
ما يقول اهلل تبارك وتعاىل يف إبراهيم صىل اهلل عليه..﴿ :

  

       

[ ﴾         األنعام]،
فذكر أن عيسى من ذرية إبراهيم كام موسى وهارون من ذريته.

وإنام جعله اهلل ولده وذريته بوالدة مريم ،وكان سواء عنده سبحانه يف معنى
الوالدة والقرابة ِو َالد ُة االبن ووالدة البنت؛ إذ قد أجرى موسى وعيسى جمرى
واحدا من إبراهيم صىل اهلل عليه.
ويقول الرسول ÷(( :احلسن واحلسني سيدا شباب أهل اجلنة)).
ويقول الرسول (( :#إين تارك فيكم ما إن متسكتم به لن تضلوا من بعدي
أبدا :كتاب اهلل ،وعرتيت أهل بيتي؛ إن اللطيف اخلبري نبأين أهنام لن يفرتقا حتى
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يردا عيل احلوض)).
ويقول ÷َ (( :م َث ُل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح ،من ركبها نجا،
ومن ختلف عنها غرق وهوى)).
ويقول ÷(( :ما أحبنا َ
أهل البيت أحد فزلت به قدم إال ثبتته قدم ،حتى
ُينَ رج َي ُه اهلل يوم القيامة)).
وفيهم يقول(( :النجوم أمان ألهل السامء ،فإذا ذهبت النجوم من السامء أتى
أهل السامء ما يوعدون ،وأهل بيتي أمان ألهل األرض ،فإذا ذهب أهل بيتي من
األرض أتى أهل األرض ما يوعدون)).
قال حييى بن احلسني _ :أولئك الصاحلون من آله صىل اهلل عليه وعليهم
أمجعني ،وما جاء هلم من الذكر اجلميل يف كتاب اهلل ذي اجلالل واإلكرام ،وما
قاله فيهم الرسول  #مام يطول به الكتاب ،وتتصل به األقاويل يف كل
األسباب ،مام جيزي قليله عن كثريه ،ويكتفي أهل اإليامن عن كثريه بيسريه.
فإذا أقام معرفة واليتهام ،وقال بتفضيلهام وإمامتهام -وجب عليه أن يعرف أويل
األمر من ذريتهام الذين ُأ ِم َر اخللق بطاعتهم ،فيعلم أن األمر والنهي واحلكمة واإلمامة
من بعدهام يف ذريتهام دون غريهام ،ال جتوز إال فيهم ،وال ترد إال إليهم.
وأن اإلمام من بعدهام من ذريتهام من سار بسريهتام ،وكان مثلهام ،واحتذى
بحذوهام؛ فكان ورعا تقيا ،صحيحا نقيا ،ويف أمر اهلل سبحانه جاهدا،
ويف حطام الدنيا زاهدا ،وكان َفهِ ما بام حيتاج إليه ،عالـما بتفسري ما يرد عليه،
شجاعا َك ِميا( ،)1بذوال سخيا ،رؤوفا بالرعية رحيما ،متعطفا متحننا حليما،
مساويا هلم بنفسه ،مرشكا هلم يف أمره ،غري مستأثر عليهم ،وال حاكم بغري حكم
اهلل فيهم ،قائما شاهرا لسيفه ،داعيا إىل ربه ،رافعا لرايته ،جمتهدا يف دعوته ،مفرقا
( -)1الكمي :الشجاع أو البس السالح؛ ألنه يكمي نفسه أي :يسرتها بالدرع والبيضة.
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للدعاة يف البالد ،غري مقص يف تأليف العباد ،خميفا للظاملني ،ومؤ رمنا للمؤمنني،
ال ُي َؤ رم ُن الفاسقني وال يأمنونه ،بل يطلبهم ويطلبونه ،قد باينهم وباينوه،
وناصبهم وناصبوه ،فهم له خائفون ،وعىل إهالكه جاهدون ،يبغيهم الغوائل،
ويدعو إىل جهادهم القبائل ،مترشدا عنهم ،خائفا منهم ،ال يردعه عن أمر اهلل
رادع ،وال هتوله األخواف ،وال يمنعه عن االجتهاد عليهم كثرة اإلرجاف،
ِش َّمرِ ٌّي(ُ )1م َش رم ٌر ،جمتهد غري مقص.
فمن كان كذلك من ذرية السبطني -احلسن واحلسني -فهو اإلمام املفرتضة
طاعته ،الواجبة عىل األمة نصته.
ومن قص عن ذلك ومل ينصب نفسه هلل ،ويشهر سيفه له ،ويباين الظاملني
ويباينوه ،ويبني أمره ويرفع رايته ،ليكمل احلجة لربه عىل مجيع بريته ،بام يظهر
هلم من حسن سريته ،وظاهر ما يبدو هلم من سيرته (فال جتب طاعته ،ومن
فعل ذلك)فتجب طاعته عىل األمة واملهاجرة إليه ،واملصابرة معه ولديه ،فمن
فعل ذلك من األمة معه من بعد أن قد أبان هلم صاحبهم نفسه ،وقصد ربه،
وشهر سيفه ،وكشف باملباينة للظاملني رأسه -فقد أ َّدى إىل اهلل فرضه.
ومن قص يف ذلك كانت احلجة هلل عليه قائمة ساطعة ،منرية بينة قاطعة،
﴿              

[ ﴾ األنفال].

مثل من قام من ذريتهام من األئمة الطاهرين ،الصابرين هلل املحتسبني ،مثل

زيد بن عيل @ إمام املتقني ،والقائم بحجة رب العاملني.
ومثل حييى ابنه ،املحتذي بفعله ،ومثل حممد بن عبد اهلل ،وإبراهيم أخيه
املصممني يف أمر اهلل ،اللذين مل تأخذهام يف اهلل لومة الئم ،اللذين
املجتهدَ ين هلل،
َ
( -)1املجرب يف األمور.
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مضيا قدما قدما ،صابرين حمتسبني ،وقد ُم رث َل بآبائهام وعمومتهام أقبح الـ ُم ُثل،
و ُقتِلوا أفحش القتل ،فام ردعهام ذلك عن إقامة أمر خالقهام ،واالجتهاد يف رضا
رهبام ،فصلوات اهلل عىل أرواح تلك املشائخ وبركاته ،فلقد صربوا هلل واحتسبوا،
وما وهنوا وال جزعوا ،بل كانوا كام قال اهلل وذكر عمن مىض من آبائهم حني
يقول          ﴿:

[ ﴾   آل عمران].

ومثل احلسني بن عيل الفخي الشهيد ا ُمل رحرِ م ،املتجرد هلل سبحانه املصمم،

الباذل نفسه هلل يف عصابة قليلة من املؤمنني ،يأمرون باملعروف وينهون عن
رضبون ،حتى لقوا اهلل عىل ذلك وقد ريض عنهم ،وقبل
املنكر ،ويرضبون و ُي َ
فعلهم منهم؛ فرمحة اهلل وبركاته عليهم.

فيحيى بن عبد اهلل بن احلسن القائم هلل املحتسب ،الصابر هلل عىل الشدة والغضب.
فمحمد بن إبراهيم بن إسامعيل ،القائم بحجة اهلل اجلليل ،الداعي إىل احلق،
والناهي عن الفسق ،املتفرد هلل الصابر له يف كل أمره ،احلاكم يف كل األمور بحقه.
ومثل القاسم بن إبراهيم ،الفاضل العامل الكريم ،املجرد لسيفه ،الباذل لنفسه،
املباين للظاملني ،الداعي إىل احلق املبني ،صلوات اهلل عليهم ورمحته أمجعني.
فمن كان كذلك من ذرية احلسن واحلسني فهو إمام جلميع املسلمني ،ال
يسعهم عصيانه ،وال حيل هلم خذالنه ،بل جتب عليهم طاعته ومواالته ،ويعذب
اهلل من خذله ،ويثيب من نصه ،ويتوىل من تواله ،ويعادي من عاداه.
وسا َي َر الظاملني
فأما من عبث بنفسه ومتنى ،وأقام يف أهله وولده وتلهىَ ،
وداجاهم( ،)1وقضوا حوائجه وقىض حوائجهم ،وعارشوه وعارشهم ،وأمنوه
وأمنهم ،وكفوا عنه وكف عنهم ،وغمد سيفه ،وطوى رايته ،وسرت منهم نفسه،
( -)1داجى الرجل :ساتره بالعداوة وأخفاها عنه فكأنه أتاه يف الظلمة .وداجاه أيضا :عارشه
وجامله .لسان العرب.
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وموه عىل اجلهال ،وأهل الغفلة من الضالل ،وادعى اإلمامة وومههم أنه يريد
القيام ،وهو عند اهلل من القاعدين النيام ،ذوي الفرتة والوىل ،طالب الراحة
والرخاء ،وهو يظهر للرعية ويعرض هلم ويدخل قلوهبم أنه قائم غري قاعد،وأنه
مباين للظاملني جماهد ،يومههم ذلك ويعرض هلم أنه كذلك ليحتلب من َد رر ِهم
حلبا وخيما َد ِويا ،ويأكل بذلك من أمواهلم حراما دنيا ،قد لبس عليهم أمورهم
بتموهيه عليهم ،وقعد هلم بطريق رشدهم ،يصدهم بتموهيه عن رهبم ،ويمنعهم
لتلبيسه عليهم من أداء فرضهم ،والقيام بام جيب خلالقهم ،فهو دائب يف التحيل
ألكل أمواهلم بام ُيل ربس عليهم من أحواهلم ،ومتوهيه جلهاهلم أنه قائم غري قاعد ،وأنه
أحدُ يو َميه ناهض عىل الظاملني جماهد ،واهلل يعلم من سائره وباطن أمره غري ما يوهم
ين عن سبيله ،الذين يبغوهنا عوجا ،فهو
اجلاهلني ،ويكتبه بذلك عنده أنه من ا َّلصا رد َ
ُهي ِلك نفسه عند ربه بفعله وفعل غريهُ ،ي َف رر ُق عن احلق واملحقني األنا َم ،وجيمع
بذلك عليهم الثام ،و ُي َم رك ُن بذلك دعوة الظاملني ،و ُيقيم ُع ُمدَ ُم رل ِك الفاسقني،
و ُيوه ُن دعو َة احلق املبني ،بام ُي َم رو ُه به عىل اجلاهلني للرتؤس عليهم ،وأكل
أوساخ أيدهيم ،يأكل ُس رحتا تافها حراما ،وجيرتم العظائم بالصدر عن اهلل العظيم
فرق كلمة املؤمنني ،ويشتت رأي املسلمني ،وال يألوا احلق خباال،
اجرتاماُ ،ي ر
ضمريه إذا رجع إىل
يتأول يف ذلك التأويالت( ،)1و َي َت َق َّح ُم عىل اهلل فيه بالقحامت،
ُ
الف لظاهره،
نفسه وناقشها يف كل فعله ،وأوقفها عىل خفي سه -خم ٌ

وفعاله يف باطنه فغري ما يبديه للناس يف ظاهره ،خيادع اهلل والذين آمنوا وما خيادع إال
نفسه ،كام قال اهلل       ﴿ :
            

[ ﴾  البقرة] ،كأن مل يسمع اهلل عز وجل يقول:
( -)1التأويالت الكاذبات (نخ).

﴿
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[ ﴾          امللك] ،فهو يمكر

باهلل وباملؤمنني ،واهلل يمكر به وهو خري املاكرين ،فهو يف بلية من نفسه من حتيله
لديناره ولدرمهه ،واالستدامة ملا هو عليه وفيه من تافه نعمته ،يلبس احلرير

السم رو َر( )1وال َفن ََك( )2واخلَ َّز ،ال يرمتض يف
والديباج والقز ،ويلتحف ويفرتش َّ
أمور اهلل ،وال يصلح شأن عباد اهلل.
فأين من كان كذلك فقط من اإلمامة؟! كال ،لعمره إنه عنها لبعيد جمنب،
ومنها غري دان وال مقرب ،وإن لعب بنفسه ،وخدع من كان من شكله بزخرف
قوله وكذبه ،واجرتائه عىل ربه       ﴿ ،

[ ﴾       الفرقان] ،فلعمري إن من
كان كذلك فقط َلبعيد عام يدعي و َينر َت ِحل مام مل جيعله اهلل له أهال ،ومل يرشع له
إليه سبيال ،فكيف لو ذكرنا بعض ما يذكر عن بعض من يدعي ذلك من الغلو

واملهالك مام ينقله عنهم أشياعهم ،ويذكره من قوهلم يف أنفسهم أتباعهم ،مام
نرجو أن يكونوا عليهم فيه كاذبني ،وبغري احلق فيهم قائلني ،من ادعاء صفات
اجلبار ،واملشاركة له يف علم خفيات األسار ،واالطالع عىل ما أ َجنَّ رت()3بطون
البحار ،والقدرة عىل رصف ما يشاء رصفه ،وإثبات ما يشاء إثباته ،وغري ذلك
من إباحة الفروج ،وإظهار الفواحش واهلروج ،وتناول الشهوات ،وارتكاب
اللذات من معايص الرمحن ،وما تنهى عنه آيات القرآن ،و َت رر ِك الصلوات،
وغلول الزكوات ،ورفض صيام شهر رمضان ،وتعطيل كل ما نطق به الفرقان،
وترك االغتسال من اجلنابات ،وارتكاب مجيع الفاحشات ،وغري ذلك مام جيل
السمور كـ« َتنور» :دابة تكون يف شامل ما يسمى الن قارة آسيا ،يتخذ من جلدها فراء مثمنة.
(َّ -)1
اللسان والوسيط.
( -)2ال َفنَك بالتحريك :جلد رضب من الثعالب فروته من أجود أنواع الفراء .اللسان والوسيط.
أخفت.
( –)3أي:
ر
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ذكره ويعظم أمره من الغلو واملنكر.
وذلك أهنم يف أصل قوهلم يقولون :اعرف إمامك واعمل ما شئت غري
معاقب وال مأثوم ،وذلك من قوهلم عند مجيع األمة فمعلوم ،مع ما يأتون به
ويقولون به من الكفران ،واالفرتاء عىل اهلل واجلحدان للرمحن ،وجعلهم
خلالقهم بزعمهم جسام ينتقل يف صور الدميني ،ويؤاكلهم ويشارهبم
ويؤاخيهم ،ويداخلهم وخيارجهم ،ويبايعهم ويشارهيم.
وجيعلونه مرة موسى ،وثانية عيسى ،وثالثة عليا؛ ينتقل يف صور الدميني،
وكذلك رووا عن الشياطني أهنا تتصور يف صور املربوبني ،فتبارك اهلل عن ذلك
رب العاملني ،وتقدس عام يقول به فيه اجلاهلون ،وينسب إليه الضالون.
فيا ملن قال بذلك الويل الطويل ،والعول( )1والعذاب اجلليل ،لقد أتى شيئا
إدا،

﴿         

[ ﴾    مريم].

فإذا علم املسرتشد ذلك ،وعرف كل من ذكرنا بصفاهتم ،ووقف عىل أويل

ب عليه من بعد ذلك أن
األمر منهم بداللتهم ،ودان اهلل سبحانه بواليتهمَ -و َج َ
يعتقد معرفة فضل اجلهاد ،واألمر باملعروف والنهي عن املنكر ،وأن يعلم أن
ذلك أكرب فروض اهلل املفرتضة عليه؛ فيظهر جهاد الظاملني ،وينوي مباينة
الفاسقني بيده ولسانه وقلبه ،وبام يقدر عليه من طاقته.
ثم جيب عليه من بعدُ أن يتطهر للصلوات بطهورهن ،ويصليهن ويقيمهن
بحدودهن ،وحيافظ عليهن يف األوقات اللوايت جعلها اهلل هلن أوقاتا من الساعات.
وأن يؤدي ما أمر اهلل به من الزكوات عىل ما رشعه الرسول ÷ وجعله
فرضا مثبتا عىل ذوي ِ
املقدرات من األنام.
وأن يصوم شهر رمضان ،الذي افرتض صومه الرمحن.
( –)1العول والعويل :رفع الصوت بالبكاء .حمتار الصحاح.

38

وأن حيج إىل البيت املعمور ،ويؤدي مجيع ما افرتض عليه اهلل يف حجه من األمور.
وأن يفعل كل ما أمره اهلل ورسوله بفعله ،وأن يرتك كل ما أمره اهلل ورسوله برتكه.
ويقول احلق ولو عىل نفسه ،ويقيم الشهادة ويأيت هبا عىل وجهها.
ويؤدي األمانة ،ويعتزل اخليانة ،ويرب والديه ،ويصل رمحه.
فإذا فعل ذلك وكان حقا كذلك فهو املؤمن حقا حقا ،املتعبد هلل بام أمره به
سبحانه من ذلك صدقا.
فإذا قد صح له اسم اإليامن ،ووجب له عىل اهلل الثواب واإلحسان ،وكان من
الذين ال خوف عليهم وال هم حيزنون.
ثم جيب عليه من بعد ذلك النظر فيام حيتاج إليه من أمره ،من حالله وحرامه ،ومجيع
أسبابه؛ فإن اهلل -جل جالله عن أن حيويه قول أو يناله -ال يرىض لعباده املؤمنني
وأوليائه الصاحلني اجلهل والنقصان ،بل يشاء منهم التزايد يف كل خري وإحسان.
فيجب عليه أن يطلب من ذلك ما ينبغي له طلبه من علم أهل بيت
نبيئه ÷ ،فيتبع من ذلك أحسنَ ُه ،وأقربَ ُه إىل الكتاب و َأبر َينَ ُه؛ فإن اهلل سبحانه
يقول:

﴿        

[ ﴾       الزمر].

وسنضع إن شاء اهلل تعاىل بتوفيق اهلل من ذلك ما ينتفع به يف الدين والدنيا
والخرة ،ونقول فيه بام َي رث ُب ُت و ُينِ ُري يف قلب من كان ذا ِحجا ،والقوة باهلل وله،
وإياه نستعني يف كل أمرنا ،وعليه نعتمد يف كل شأننا ،وحسبنا اهلل وكفى ،ونعم

الوكيل ،عليه توكلنا ،وهو رب العرش العظيم.
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كتاب الطهارة


قال حييى بن احلسني بن القاسم بن إبراهيم  :%يستحب ملن أراد الغائط حلاجته -
والغائط فهو :اجلانب من األرض الستري -أال يكشف عورته حتى هيوي
الر رجس الن ررجس ،وال جيلس
للجلوس ،وأن يتعوذ باهلل من رش إبليس امللعون ،ر
مستقبل القبلة وال مستدبرها ،وأن جيعلها عن يمينه أو عن شامله ،فإذا قىض
حاجته وهنض إىل طهوره محد اهلل عىل ما أماط عنه من األذى.
رب ِز
وكذلك روي عن أمري املؤمنني -رمحة اهلل عليه -أنه كان إذا خرج من الـ ُم َت َ َّ
قال( :احلمد هلل الذي عافاين يف جسدي ،احلمد هلل الذي أماط عني األذى).
و ينبغي له أال يستنجي بيمينه؛ فإنه بلغنا عن رسول اهلل –صىل اهلل عليه وآله -أنه
هنى أصحابه عن استقبال القبلة واستدبارها يف الغائط ،وعن استنجائهم بأيامهنم.
قال حييى بن احلسني @ :وإنام هنى وكره استقبال القبلة واستدبارها يف الغائط
إجالال هلا ،وتعظيام ملا عظم اهلل من قدرها؛ إذ جعلها للناس مثابة ومؤتام يأمتونه،
ومقصدا ملا افرتض اهلل عليهم يقصدونه ،وملا جعل فيها من الربكة وآثار األنبياء
املطهرين؛ فلذلك وبه وجب إجالهلا عىل العاملني.
وأما النهي عن االستنجاء باليمني فإنام هنى النبيء –صىل اهلل عليه وآله -عن
ذلك نظرا منه للمؤمنني؛ ملا هلم فيها من املنافع يف املأكل ،وغري ذلك من إفاضة
املاء للتطهر عىل غريها من األعضاء ،فلذلك هنى عن االستنجاء هبا؛ ليبعد كل
َق َذ ٍر و َد َر ٍن منها.
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قال حييى بن احلسني @ :وينبغي للمسلمني أال ُيغفلوا إجالة املساويك يف أفواههم
عندما ُ رحي ِد ُث َ
ون من التطهر عند كل غداة لصلواهتم ،وليس ذلك بواجب عليهم،
ولكنا نستحبه هلم وفيهم؛ ملا بلغنا يف ذلك عن زيد بن عيل -رمحة اهلل عليه،-

عن آبائه ،عن عيل بن أيب طالب  #قال :قال رسول اهلل –صىل اهلل عليه وآله:-
أشق عىل أمتي لفرضت عليهم السواك مع الطهور ،فمن
((لوال أين أخاف أن َّ
أطاق السواك مع الطهور فال يدعه)).
قال حييى بن احلسني _ :أول ما جيب عىل املتوضئ أن يغسل كفيه فينقيهام ،ثم
يغسل فرجه األعىل ،فإذا أنقاه وأنقى ما حوله وما عليه من درن أو قذر غسل
بعد ذلك وانحدر إىل فرجه األسفل فأنقاه ،ثم غسل يرسى يديه فأنقاها من أثر
ما أماط من األذى عن فرجيه هبا.
ثم يتمضمض ويستنشق من غرفة واحدة ثالثا ،ثم يستنثر حتى ينقي أنفه
وينقي فاه ،ثم يغسل وجهه أسفله وأعاله باملاء غسال ،وال يمسحه به مسحا،
وال جيزيه حتى حيمل املاء يف كفيه ،ثم يغسل به وجهه وخديه ،وجبهته
وصدغيه ،وخيلل حليته.
ثم يغسل ذراعه اليمنى بكفه اليرسى ثالث مرات غسال إىل املرفق سواء
سواء ،ثم يغسل يده اليرسى باليمنى كام غسل يده اليمنى ،ثم يمسح برأسه ثالثا
ما َق َب َل منه وما َدبَ َر حتى جييل يديه عىل كل ما يف رأسه من الشعر ،وجييل يديه
عىل أذنيه ظاهرهام وباطنهام ،وأسفلهام وأعالهام.

ويستحب له أن يذكر اسم اهلل عند مبتدأ طهوره ويف وسطه وآخره ،فيقول ما
روي عن أمري املؤمنني عليه صلوات رب العاملني.
فقد بلغنا عنه أنه كان يقول إذا وضع طهوره أمامه( :باسم اهلل ،وباهلل ،وعىل ملة
فرجي
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وآله ،-ثم يغسل فرجه فيقول :اللهم حصن
َّ
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برمحتك( )1عن معاصيك).
ثم يتمضمض فيقول( :اللهم ل رقنري حجتي يوم ألقاك) ثم يستنشق فيقول:
(اللهم ال حترمني رائحة اجلنة برمحتك).
ثم يغسل وجهه فيقول( :اللهم ب ريض وجهي يوم تبيض وجو ٌه وتسود وجو ٌه).
ثم يغسل يده اليمنى فيقول( :اللهم أعطني كتايب بيميني ،واغفر ذنبي).
ثم يغسل يده اليرسى فيقول( :اللهم ال تؤتني كتايب بشاميل ،وجتاوز عن َيس رء أفعايل).
ثم يمسح رأسه فيقول( :اللهم غشني رمح َتك ،وأمتم عيل نعمتك).
َ
األغالل يف يوم احلساب).
ثم جييل يديه عىل رقبته فيقول( :اللهم ِقنِي
ثم يغسل رجليه إىل الكعبني فيقول( :اللهم ثبت قد َم َّي عىل الصاط املستقيم
يوم تزل األقدام ،يا ذا اجلالل واإلكرام) ،ثم خيلل بني أصابعهام ،ويبتدئ يف
الغسل باليمنى منهام.
قال حييى بن احلسني @ :وإن قال غري ذلك أجزأه.
والقليل من ذكر اهلل جيزي ،ولو نسيه ٍ
ناس مل يكن لينقض عليه وضوءه ،وال
يفسد عليه طهوره؛ ألن امللة تكفيه ،واإلقرار بتوحيد اهلل جيزيه .فإذا أسبغ
الوضوء فقد أدى ما جيب عليه من مفتاح الصالة ،وهو الطهور.
ويف إسباغ الوضوء :ما بلغنا عن رسول اهلل –صىل اهلل عليه وآله -أنه قال(( :ما من
ٍ
ٍ
مؤمن يتوضأ فيحسن وضوءه ،ثم يصيل -إال غفر اهلل له ما بينه وبني
امرئ
الصالة األخرى ،حتى يصليها)).
قال حييى بن احلسني @ :هذا احلديث موافق لكتاب اهلل ،وذلك قوله سبحانه:
﴿         

[ ﴾    هود] ،فأخرب اهلل سبحانه أن
احلسنات يذهبن السيئات ،والصالة فهي أكرب حسنات العباد ِمن بعد ما حض

( –)1قوله« :برمحتك» غري موجود يف النسخ.

42

اهلل عليه من اجلهاد ،وهذا فإنام يكون للمؤمنني التائبني الصاحلني.
فأما من كان ُمصا عىل املعايص مقيما عليها ،زاهدا يف الطاعة تاركا هلا -فإن اهلل
ال يقبل منه فرائضه ،فكيف بنوافله؟! ويف ذلك ما يقول رب العاملني ﴿ :

[ ﴾   املائدة] ،فمن مل يكن من املتقني فليس عند اهلل من املقبولني،
وال من املثابني ،بل هو عنده من املقبوحني ،ويف الخرة بال شك من املعذبني.

ويف إسباغ الوضوء ما بلغنا عن رسول اهلل –صىل اهلل عليه وآله -أنه قال(( :أال
أخربكم بام يمحو اهلل به اخلطايا ،ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء عىل
املكاره ،وكثرة اخلُطى إىل املساجد ،وانتظار الصالة بعد الصالة ،فذلكم الرباط،
فذلكم الرباط)).
قال حييى بن احلسني _ :فأما ما يقال به من أن االستنشاق واملضمضة سنة
ليستا بفريضة -فال يلتفت إىل ذلك؛ ألن اهلل أمر بغسل الوجه أمرا ،وهام من
ففرضه عليهام واجب كوجوبه عليه؛ إذ هام بال شك منه وفيه ،وهام
الوجه حقا ،ر
فمأوى األدران من وجه كل إنسان ،وإنام يؤمر بغسل العضو من األعضاء لكي
يامط ما فيه من األذى وين َّقى ،فكيف يأمر اهلل سبحانه بغسل ما نقي من وجه
اإلنسان ،وال يأمر بغسل ما حيمل منه األوساخ واألدران؟!
ويف ذلك ما حدثني أيب ،عن أبيه القاسم بن إبراهيم -رمحة اهلل عليهم -فيمن نيس
املضمضة واالستنشاق ،فقال :ال جيزيه إال أن يتمضمض ويستنشق؛ ألن الفم
واملنخرين من الوجه ،وقد أمر اهلل هبام ،فقال[ ﴾ ﴿ :المائدة،]7

وهام من الوجه.

قال حييى بن احلسني _ :ينتقض الوضوء وجتب إعادته من الدود خيرج من
الدبر ،ومن الريح والغائط والبول والودي واملذي .واملني إن جاء لغري شهوة
َن َق َض ومل يوجب الغسل ،وإن جاء لشهوة أوجب الغسل.
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والقيء الذارع ،والدم املسفوح ،وهو الذي يسيل أو يقطر من أي اجلراح
كان ،من حجامة أو رعاف أو غريهام ،والقيح يسيل من الد َّمل واجلراح وما كان
مثلهام ،والنوم املزيل للعقل.
فإذا ابتيل أحد بذلك فليعد إىل طهوره فليتطهر ،ثم ليعد إىل صالته فليستأنف
الصالة من أوهلا ،فمن مل ُي ِع ِد الوضوء ُمن كان كذلك فلم ُي ر
صل؛ ألن الطهور
مفتاح الصالة ،والتكبري حتريمها ،والتسليم حتليلها.
القاسم بن إبراهيم @ :عن الشيخ
حدثين أبي ،عن أبيه ،قال :سئل أيب
ُ
الكبري واملريض ،أو َمن به علة خيرج من دبره الدود بعد الوضوء :هل عليه
إعادة؟ فقال :يتوضأ من ذلك ،إال أن يكون شيئا غالبا ال ينقطع؛ ألنه ال خيرج
من ذلك ما خيرج إال ومعه غريه من العذرة ،ومن مل يصل بطهور مل تقبل صالته؛
كام ال تقبل من الغلول صدقته.
ويف ذلك ما بلغنا عن زيد بن عيل ،عن آبائه ،عن عيل بن أيب طالب @ ،قال :قال
رسول اهلل –صىل اهلل عليه وآله(( :-ال ُتق َبل الصالة إال بطهور ،وال تقبل صال ٌة إال
بقرآن ،وال تتم صال ٌة إال بزكاة ،وال تقبل صدقة من غلول)).
حدثين أبي عن أبيه ،قال :حدثنا أبو بكر بن أيب أويس ،عن احلسني بن عبد اهلل بن
ضمرية ،عن أبيه ،عن جده ،عن عيل بن أيب طالب @ ،قال( :من رعف وهو
يف صالته فلينصف فليتوضأ وليستأنف الصالة).

قال حييى بن احلسني _ :هذا احلديث قد روي ،واهلل أعلم بصدقه ،وإن يكن
ذلك كذلك فرسول اهلل ÷ كان طاهرا مطهرا ،عالـما بحدود التطهر،
ولرسول اهلل ÷ من الربكة يف طعامه ورشابه وطهوره ما ليس لغريه ،وليس
عندنا يف ذلك حد حمدود ،وال أمر مقصود ،وال مقدار معلوم بكيل وال وزن مفهوم.
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غري أن ما أتى عىل مجيع األعضاء ،وغسل ما أمر اهلل بغسله من قليل املاء-
فهو ُجم ر ٍز ملن تطهر به وتوضأ ،وكذلك ما غسل من املاء مجيع األعضاء من اجلنب
حتى يأيت عىل شعرها وجلدها ،ومدبرها ومقبلها حتى ينقي ذلك ،ويغسل به
املتوضئ ما ُأمر بغسله من مجيع بدنه -فقد أجزأه وأدى عنه فرضه وكفاه ،قليال
كان ذلك أو كثريا؛ ألن اهلل سبحانه مل يذكر من املاء قليال وال كثريا ،وإنام أمر
طهر وأنقى فقد أغنى املتطهرين به وكفى.
بالتطهر به مجلة تطهريا ،فام ّ
قال حييى بن احلسني _ :من نام من النساء والرجال فزال عقله عىل أية ما
حال من قيام أو قعود ،أو ركوع أو سجود -فقد انتقض وضوءه ،وعليه اإلعادة
ملا كان فيه من الصالة إن كانت الصالة من الفرائض الالزمة ،وإن كانت تطوعا
فهو باخليار :إن شاء أعاد الوضوء والصالة ،وإن شاء ترك ذلك ،ومل يكن ما نام
فيه من الصالة له بصالة.
حدثين أبي ،عن أبيه يف املتوضئ ينام جالسا ،أو خي ُفق برأسه حمتبيا أو مرتبرعا أو
مستندا ،أو ساجدا أو قائما؛ فقال :ال ينقض الوضوء وال الصالة من النوم إال
ما غلب العقل عىل أي حال ما كان النوم إذا زال به عقل صاحبه لزمه بزوال
عقله إعادة وضوئه وصالته.
قال حييى بن احلسني _ :و ُأ ِحب ملن توضأ ثم اشتغل بيشء من أمور الدنيا
فأطال يف ذلك حتى ينسى ما له توضأ من بيع أو رشاء أو حديث؛ إذا مل يكن يف
ذلك منتظرا للصالة متوقعا لدخول وقتها -أن يعود لتطهره فيتطهر؛ ألنه إذا
كان قد اشتغل بغري الصالة فلم يقم إليها ،وإنام قال اهلل تبارك وتعاىل:
﴿          
 

[ ﴾المائدة ،]7فأوجبت الية الوضوء للصالة إذا قام

إليها ،ومن اشتغل بغريها فلم يقم إليها.
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قال :فإن كذب كذبة وجب عليه إعادة الوضوء ،وكذلك قويل فيمن رفث

()1

وتعدى وأفحش يف املقال وأساء.
قال :ولو أن رجال ق َّبل امرأته ،أو ضمها ،أو ملسها ،أو شمها -مل ُينَ رق رض ذلك
وضوءه إال أن ُيمذي أو خيرج منه مني.
حدثين أبي ،عن أبيه يف متوضئ ق َّبل امرأته ،قال :ال ينقض وضوءه إال أن يكون
خرج منه يشء.
قال حييى بن احلسني @ :ولو أن رجال توضأ فنيس غسل يده اليمنى حتى قام
يف صالته ،قال :يعود فيغسل يده اليمنى ،ثم يغسل بعدها يده اليرسى ،ثم
يمسح الرأس واألذنني ،ويغسل الرجلني إىل الكعبني؛ ألنه غسل ما غسل عىل
فساد ،ومن أفسد يف فرض أعاد.
وقال يف رجل توضأ فلم يدر ِر َأ َغ َسل وجهه أم ال :إنه يرجع فيغسل وجهه وما
بعد الوجه من اليدين ،ثم يمسح الرأس ويغسل القدمني إىل ما أمر اهلل به من
الكعبني ،والغسل إليهام فهو أن يدخال يف الغسل حتى يأيت املاء عليهام ،و َي رل َقى
ِ
الساق ،وذلك منتهى ما أمر بغسله الواحد اخلالق.
ال َغ رس ُل َق َص َب َة
قال :وكذلك من ترك بعض عقبه ،أو بعض بطن قدمه فلم يغسله -وجب
عليه أن يغسل ما ترك من ذلك ،ثم يبتدئ يف صالته ،ويؤدي به وفيه فريضته.
ٌ
((ويل للعراقيب
ويف ذلك ما بلغنا عن رسول اهلل –صىل اهلل عليه وآله -أنه قال:
ٌ
((ويل لبطون األقدام من النار)) ،يريد بذلك ÷ احلض عىل
من النار)) ،وقال:
غسلهام ،وإجياب العقوبة عىل من تركهام أو ترك بعضهام.
قال :وكذلك جيب عىل كل من مل خيلل أصابعه -حتى ينقي ما بينها ويأيت املاء
عىل ما ينضام عليه منها -أن يعود فيخلل ،ثم يبتدئ صالته عىل يقني من طهارته.
( –)1أي :تكلم بكالم فاحش.
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ويف ذلك :ما بلغنا عن رسول اهلل –صىل اهلل عليه وآله -أنه قال(( :خللوا
األصابع باملاء قبل أن ختلل بالنار)).
وقال حييى بن احلسني @ :يف رجل توضأ ثم صىل وانصف من صالته ،ثم
خطر عىل قلبه من بعد ذلك خاطر شك ،فقال :ال أدري أغسلت وجهي ُ
قبل أم
يدي؟ فقال :إذا كان قد صىل ومل يداخله قبل صالته وال فيها ما داخله من بعدها
فصالته تامة وطهوره ،وال يلتفت إىل ما عارضه من بعد ذلك.
وإن أيقن أنه َقدَّ َم ُم َؤ َّخرا ،أو َّ
أخ َر َم َقدَّ ما -عاد فتطهر عىل ما أمر به ،وعاد من
بعد ذلك لصالته.
قال حييى بن احلسني _ُ :ينَ رج ُس الطهور أن َي َل َغ فيه الكلب أو اخلنزير ،أو أن
يرشب منه كافر بفيه ،أو ُيدخل يدَ ه فيه.
قال :وأما الفرس والبغل واحلامر وغري ذلك من البهائم فام تبني يف فضله تغري
من ريح أو طعم أو لون فال يتوضأ به ،وما مل يتبني يف فضله يشء من ذلك فال
بأس بالتطهر به.
قال :وال بأس أن يتطهر الرجل من سؤر( )1املرأة احلائض إذا مل يصبه من
القذر يشء ،ومل تدخل يدها فيه قبل أن تغسلها.
وقال يف رجل تطهر من اجلنابة من ماء يف َم ررك ٍ
َن( )2كبري فأفضل فيه ماء ،فقال:
ال بأس أن يتطهر بفضله ،ما مل يكن تراجع فيه من غسالة بدن اجلنب يشء ،أو
يكون أدخل فيه يديه قبل أن يطهرهام ،فإن تراجع فيه يشء من غسالة بدنه ،أو
أدخل يديه فيه قبل أن يطهرهام فال يتوضأ به هو وال غريه.
( –)1السؤر ر :البقية والفضلة .قاموس.
( –)2املركن :وعاء كبري تغسل فيه الثياب .املعجم الوسيط.
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وقال يف قطرتني أو ثالث قطرات من بول أو مخر قطرن يف إناء :إنه ال ُيتطهر
به ،وإنه نجس ،يدفق ذلك كله من اإلناء ،ويطهر اإلناء من نجاسة ما قطر فيه،
وكذلك ال جيوز رشبه ،وإن كان مل َيبِ رن منه يف اإلناء واملاء لون وال ريح وال
ويظهر عليه ،وقد حرم اهلل عز وجل رشب قليله كام
طعم؛ ألنه فيه وإن مل َيبِ رن
ر
طهوره ورشابَه يشء مام حرمه اهلل
حرم رشب كثريه ،فإذا صح له أنه قد شاب
َ
عليه مل جيز له رشبه وال التطهر به ،ووجب عليه دفقه والتجنب له.
والربك التي ال يستوعى ماؤها برشب
وليس هذا اإلناء مثل البيار والغدرات ُ ُ
وال بتطهر؛ لكثرة ما فيها من املاء و ِع َظمه ،واإلناء يستوعيه املتوضئ واملتوضيان
يستوع ٌ
ني.
والثالثة يف تطهرهم ورشهبم له ،وبني ما استوعي وما مل
فرق بَ ر ٌ
َ
وقال يف بول احلامر والفرس والبغل ،وكل ما ال يؤكل حلمه ،إذا قطر منه يشء
يف إناء :إنه ال يتطهر بام يف اإلناء من املاء ،وال حيل رشبه ،وال جيوز االنتفاع به.
وقال يف بول اجلمل والشاة يصيب الطهور منه يشء ويقع فيه ،فقال :ال بأس
بالتطهر به ما مل يتغري له ٌ
لون أو ريح ،أو طعم.
قال حييى بن احلسني _ :جيب عىل من كان جنبا أن يغسل يده اليمنى :يفرغ
عليها املاء باإلناء إفراغا حتى ُينر ِق َيها ،ثم يغسل يده اليرسى :يغرف بيده اليمنى
من املاء عليها حتى ُينَ رق َيها ،ثم يغسل فرجه فين رقيه ،ثم يرضب بيده عىل األرض
حتى حتمل الرتاب ،ثم يغسل به فرجه ،ثم يرضب هبا األرض رضبة أخرى
فيغسلها بام حتمل من الرتاب ،ثم يتوضأ وضوءه للصالة ،ثم يغرف عىل رأسه
ثالث غرفات ،أو يصب عىل رأسه املاء صبا إن كان املاء يف كوز حتى ُين رقي
رأسه ،ويدلكه بيده حتى يصل املاء إىل برشته ،ثم يفيض املاء عىل جوانبه يمينا
ويسارا ،ويدلك جسده كله حتى ُينر ِق َيه ،ثم يتوضأ من بعد ذلك لصالته؛ فإن
الوضوء للصالة ال يقع إال عىل طهارة من البدن.
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حدثين أبي ،عن أبيه :أن رسول اهلل –صىل اهلل عليه وآله -اغتسل من اجلنابة
فتوضأ :فغسل يديه ،ثم غسل فرجه ،وكان يفيض املاء بيمينه عىل يساره ،ثم
غسل يده ،ثم متضمض واستنشق وغسل وجهه ،ثم غسل ذراعيه ثالثا ثالثا ،ثم
مسح رأسه ،ثم أفاض املاء عىل رأسه ،ثم غسل سائر جسده ،ومسح جسده
بيده ،ثم تنحى عن املوضع الذي أفاض عىل جسده املاء فيه ،ثم غسل رجليه
بعد ذلك ،ثم أعاد وضوءه لصالته.
قال حييى بن احلسني @ :ومن اجتنب ثم اغتسل ومل َي ُب رل فال أرى أنه َط ُه َر؛ ألنه
يبقى من املني يف اإلحليل ما خيرج من بعد الغسل ،أال ترى أنه لو خرج من بعد
الغسل يشء من املني كان عليه -إذا مل يكن بال -أن يعيد غسله ،فإن بال ثم
خرج منه يشء من بعد الغسل فال إعادة عليه ،وإنام ذلك ودي ال مني.
حدثين أبي عن أبيه يف اجلنب خيرج منه املني بعد الغسل؛ قال :إن كان خرج منه
ماء دافق لشهوة أعاد الغسل ،وإن كان مذيا أو شيئا رقيقا اكتفى بالوضوء منه
دون الغسل.
َ
قال حييى بن احلسني @ :ر
غسل أعضائه فغسلها عضوا بعد
اجلنب
إن َف َّرق
ُ
عض ٍو أجزأه ذلك وإن يبس العضو األول قبل غسل العضو الثاين ،إذا أتى يف
ذلك عىل ما أمره اهلل به من غسل بدنه كله ،وسواء يف ذلك الرجال والنساء.
قال حييى بن احلسني _ :جيب الغسل عىل املحتلم يف املنام من املاء الدافق عىل
كل إنسان ،وجيب يف االنتباه عىل اليقظان إذا التقى اخلتانان.
حدثين أبي ،عن أبيه يف الرجل جيامع املرأة فال ُينزِ ل ،هل عليهام الغسل أم ال؟
فقال :قد اختُلف يف ذلك عن النبي صىل اهلل عليه وآله ،وعن عيل ،#
واختلف املهاجرون واألنصار ،وكثرت فيه الروايات ،غري أن االحتياط أن
يغتسل ،وقد قيل :إن ما أوجب احلد أوجب الغسل.
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قال حييى بن احلسني _ :ولو أن رجال رأى يف منامه أنه جيامع ،ثم انتبه ومل
ٌ
ُ
ختان ختانا لوجب
يقظان حتى يمس
ُينزِ ل -مل يكن عليه يف ذلك غسل .ولو دنا
عليه االغتسال ،وذلك سواء يف النساء والرجال.
قال :ولو رأى يف منامه أنه جيامع فاستيقظ ،فلمس فوجد رطوبة ،فنظر
فوجده مذيا ،وأيقن أنه مل ُينزِ ل من ذلك منيا -مل جيب عليه االغتسال .ولو وجد
يف ثوبه منيا ،ومل يذكر جنابة لوجب عليه االغتسال؛ ألنه قد رأى يف ثوبه ما جيب
عليه فيه الغسل ،وقد يمكن أن ينسى ما يرى يف املنام ،وال يمكن أن يمني يف
ثوبه إال من احتالم.
قال حييى بن احلسني _ :إذا خيش املجدور من الغسل ،وكان ُجدَ ِري ُه مل يتفقأ-
صب عليه املاء صبا ،وإن كان جدريه قد تفقأ أو خيش عليه -تيمم بالصعيد،
وأجزأه ذلك عند الواحد احلميد؛ ألن اهلل سبحانه يقول:

﴿ 

[﴾  البقرة ،]194ويقول  ...﴿ :

[ ﴾     النساء] ،ويقول   ﴿ :

[ ﴾   البقرة.]184

قال :وكذلك من كان به َق رر ٌح أو جراح فخاف من املاء -أجزأه أن يغسل ما

سوى ذلك اجلرح ،ويغسل ما حواليه غسال ،وجيزيه ذلك دون غسل ما خيشى
عليه من جراحه.
حدثين أبي ،عن أبيه يف املجدور جيتنب وال يقدر عىل الغسل وال عىل الوضوء،
ٍ
جريح -تيمم ،وكان
قال :من خيش التلف أو ال َعن ََت من جمدور أو مريض أو
ذلك له ُجمزيا.
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فجرب فخيش إن هو أطلق اجلبائر العنت من
قال حييى بن احلسني _ :من ك ُِرس َ
املاء -مل جيز له إطالقها ،وجاز له ترك غسل ذلك العضو ،ووجبت عليه الصالة
من غري غسل ذلك العضو املكسور ،فأما ما يقال به من املسح عىل ذلك العضو
فليس ذلك عندي بيشء؛ ألن اهلل أوجب الغسل عند اإلمكان ،وأطلق تركه عند
املخافة للتلف يف غسله والرضر عىل غاسله ،ومن جاز له بحكم اهلل ُ
ترك غسل
عضو من أعضائه لعلة نازلة به فليس عليه مسح جبائره؛ ألن اجلبائر خالف العضو
الذي أمر اهلل بغسله ،وليس عليه يف كتاب وال سنة غسل ِخ َرق اجلبائر وعيداهنا عند
الوضوء ،كام عليه أن يغسل يديه ورجليه .فإن أمن من العنت يف إطالقها مل جيز له
تركها ،ووجب عليه غسلها كام أمر اهلل سبحانه.
وليتحر
واملبتىل بذلك ُم رس َتأ َم ٌن عىل دينه ،ناظر يف ذلك لنفسه ،فلينظر كيف يفعل،
َّ
احلق فيام يعمل ،فإنه يعامل من ال ختفى عليه خافية ،سا كانت أو عالنية ،هو كام قال
سبحانه[ ﴾       ﴿ :غافر].
قال حييى بن احلسني _ :ينبغي له أن يغسل فرجه ويديه ويتمضمض قبل أن
يأكل أو ينام ،وإن فعل غري ذلك مل حيرم عليه ،غري أنه يكون خمالفا لألثر.
حدثين أبي ،عن أبيه يف اجلنب يريد أن يأكل أو ينام ،قال :ال بأس به ،وأحب إلينا
أن يغسل يديه ،ثم يغسل فرجه إذا أراد أن يأكل أو ينام.
قال حييى بن احلسني _ :ولو أن رجال اجتنب ثم سقط يف نار قبل أن يغتسل
فتنفط بدنه فخيش من املاء -فإنه يتيمم بالصعيد الطيب وال يغتسل ،ويكون
تيممه لوقت كل صالة ،فإذا برئ اغتسل من جنابته.

51

قال حييى بن احلسني _ :إذا اجتنبت املرأة ثم حاضت من قبل أن تغتسل :فإن
كان الدم مقصا اغتسلت جلنابتها ،وإن غلب َد ُم َط رمثِها أجزأها أن تغتسل عند
وقت طهرها غسال واحدا لطهرها وجنابتها.
حدثين أبي ،عن أبيه يف املرأة جتتنب ثم حتيض قبل أن تغتسل من جنابتها ،قال:
أحب إلينا أن تغتسل من جنابتها إن مل يكن دم طمثها غالبا عليها ،وإن لزمها
الدم ومل يفارقها ومل جيف عنها -تطهرت منهام مجيعا طهورا واحدا.
قال حييى بن احلسني _ :جيب عىل املرأة أن تنقض شعرها عند اغتساهلا من
حيضها ،وليس عليها أن حتله عند اغتساهلا من اجلنابة ،ولكن عليها أن جتمعه يف
كفها ثم تصب عليه املاء صبا وحتركه وتعصه ثالثا حتى تعلم أن املاء قد وصل
ـم ٍة( )1من الرجال.
إىل أصوله ،وجال يف جوانبه .وكذلك من كان ذا لِ َّ
حدثين أبي ،عن أبيه يف املرأة هل تنقض شعرها عند اغتساهلا من اجلنابة؟ فقال:
ال تنقض شعرها؛ ألن املاء يأيت عىل ذلك كله ،ولكن جتمع شعرها عىل رأسها
وتصب عليه املاء حتى تأيت عىل ذلك كله ،وتعصه وحتركه حتى تعلم أن املاء
قد وصل إىل أصوله.
وكذلك روي عن أم سلمة زوج النبيء –صىل اهلل عليه وآله -أنه أمرها بذلك،
وكانت كثرية الشعر شديدة ال َّض رفر( )2فلم يأمرها أن تنقض شعرها.
وأما عند طهرها من احليض فيجب عليها أن تنقض شعرها.

( -)1اللِ َّمة :الشعر املتجاوز شحمة األذن ،فإذا بلغت املنكبني فهي ُمجَّة .خمتار.
( –)2الضفر :النسج ،ومنه ضفر الشعر وإدخال بعضه يف بعض .هناية
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قال حييى بن احلسني _ :ولو أن رجال جامع أهله ثم أراد أن يعود قبل
التوضؤ مل يضق ذلك عليه ،وجاز له أن يعاود أهله مرارا وإن مل يكن اغتسل بني
ذلك وال توضأ.
وكذلك إن كان له أربع زوجات ،فجائز له أن يطأهن وإن مل حيدث وضوءا
بني وطئهن.
حدثين أبي ،عن أبيه

يف الرجل جيامع أهله ثم يريد أن يعاود أهله هل يتوضأ

بينهام؟ فقال :ال بأس أن يعود من غري وضوء ،وما آخر ذلك إال كأوله.
قال حييى بن احلسني _ :ولو أن جنبا اغتمس اغتامسة يف ماء يغمره وحيمل
نجاسته ،ودلك ما جيب عليه دلكه من بدنه حتى ينقيه يف اغتامسه ،ويأيت املاء
عليه -أجزأه ذلك عن غريه.
وإن هو اغتمس ومل ُينر ِق بدنه ويمط باملاء عنه درنه حتى يصل ذلك إىل
غامض شعره داخله وخارجه من إبطيه وأرفاغه( )1وما َي رس َت ِ
كن من الشعر بني

إليتيه -فلم َينر َق ومل َي رط ُه رر ،ولو اغتمس كذلك يف البحر مرارا َت رك ُثر؛ ألن كثري املاء
إذا مل ينق ما أمر العبد بإنقائه يف ال َغناء دون قليله إذا أتى قليله عىل ما جيب غسله
من األعضاء(.)2
حدثين أبي ،عن أبيه :أنه قال :إن سأل سائل عن جنب اغتمس اغتامسة واحدة يف
ماء يغمره هل يطهره ذلك؟ قيل له :نعم جيزي ،إال أن يكون مل ينق ما أمر بإنقائه
الرفرغُ  :أصل الفخذين وسائر املغابن أرفاغ وكل موض ٍع اجتمعت فيه األوساخ َرفرغٌ  .قال يف
(َّ –)1
الصحاح :األرفاغ للمغابن من الباط وأصول الفخذين ،الواحد :رفغ.
( –)2املعنى :أن كثري املاء إذا مل يأت عىل الواجب كان القليل القائم بالواجب أغنى وأوىف باملقصود
بالنسبة إىل عدم قيام الكثري بذلك.
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من قبله ودبره ،فإن ذلك ربام مل ينق باالغتامسة الواحدة ،فأما إذا أنقى مجيع
ف و َط ُه َر.
أعضائه فقد َن ُظ َ

قال حييى بن احلسني _ :ال ينجس ماء الغدير ،وال يفسد ماء البري إال ما غري
ماءهام فأفسد بالتغيري لونه أو رحيه أو طعمه ،فإذا تغري من ذلك ريح مائهام أو
طعم ذوقهام ،أو استحال له لوهنام -مل جيز التطهر بامئهام.
فأما إذا مل يكن يشء مام ذكرنا فال يفسد عىل املتطهر التطهر بامئهام ،كان
الواقع فيهام ما كان ،من ميتة أو غري ذلك من النجس واألدران.
حدثين أبي ،عن أبيه يف البيار والغدرات والربك التي يقع فيها اليشء النجس
فقال :ال يفسد ،إال أن تغلب النجاسة عليها ،وال ينجسها ما وقع فيها من ميتة
أو ما أشبهها إذا مل يغلب عليها النجس يف لون أو ريح أو طعم.
قال حييى بن احلسني _ :وكذلك كل ما وقع يف ماء ،يسريا كان أو كثريا ،يف إناء
()1
فغري لونه أو طعمه أو رحيه من ُج َّالب
أو حفرة أو وقيعة أو جرةَّ ،
َس َكن َرجب ٍ
ِني( )3أو َم َر ٍق أو ُس َّك ٍر أو َقن ٍرد( )4أو غري ذلك مام ينفي عنه اسم املاء القراح
الذي جعله اهلل طهورا وذكره ،وامتن به عىل عباده ونزله ،فليس ألحد أن يتوضأ بام
()2

أو

كان كذلك من املاء ،وعليه إن مل جيد غريه أن يتيمم بالصعيد الطيب تيمام؛ ألنه مل
جيد املاء الذي ُأ ِم َر بالتطهر به ،فيلزمه فرض التيمم جلنابته أو لصالته.

( –)1الوقيعة :احلفرة املنقورة يف احلجر.
( –)2اجلالب :ماء الورد.
( –)3السكنجبني :ماء وخل وسكر.
( –)4القند :هو عسل قصب السكر.
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حدثين أبي ،عن أبيه أنه قال :إذا تغري طعم املاء أو لونه أو رحيه فليس ألحد أن
يتوضأ به وال يتطهر ،كان تغريه بخل أو لبن أو جبن ،إذا غلب ذلك عليه ،وزال
عنه اسم املاء القراح املفرد الطاهر؛ فليس ألحد أن يتوضأ به ،وال أن يتطهر منه؛
لزوال اسم املاء عنه.
وإنام جعل اهلل الطهارة باملاء القراح املفرد الطاهر ،فقال:
    

﴿ 

عز وجل:
[ ﴾ األنفال ،]11وقال َّ

﴿[ ﴾    الفرقان ،]48وقال سبحانه ﴿ :

[ ﴾   النساء ،]43فإذا وجد املاء متغريا فلم جيد املاء.

قال حييى بن احلسني _ :إذا لزم الرجل تقطري البول أو سيالن اجلرح فلم
يربح ومل ينقطع -صىل صاحب ذلك من النساء والرجال ،ومل يلتفت إىل ما جاء
من ذلك وال ما سال؛ إذ ال حيلة له يف قطعه.
بعض
وأحب لصاحب التقطري أن حيتيش بقطنة ،إذا كان ذلك يلزم عنه َ
خر ٍق أو ُكرس ٍ
ف ،فإن جاء من بعد ذلك
ر ُ
العلة ،ولصاحب اجلرح أن يشد عليه بِ ِ َ
يشء غالب صىل ومل يلتفت إىل ما جاء من بعد االستقصاء واحلرص وقلة الوناء.
حدثين أبي عن أبيه

يف الذي ال ينقطع عنه تقطري البول :أنه يتوضأ للصالة

ويصيل ،وال يرضه دوام البول؛ ألنه ال حيلة له فيه.

قال حييى بن احلسني _ :من ابتيل بذلك فليغسل ثوبه مام أصابه منه؛ فإن كان
شيئ َا ال ينقطع وقتا من األوقات فال ضري عليه يف تركه ،وال نحب له أن يرتكه يف
ثوبه أكثر من صالة يوم وليلة اخلمس الصلوات إذا مل يكن له غريه ،فإن أمكنه
غريه عزله لصالته ثم صىل يف ذلك الثوب ،فإذا فرغ من صالته غسل ما
ٌ
ثوب ُ
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نال ثوبه من دم جراحه لكل صالة ،وإن مل يكن يمكنه ذلك ،وشق وعرس عليه
لسبب من األسباب -أجزأه غسله يف يوم أو يومني أو ثالثة أيام عىل قدر ما
يمكنه ،وال جيوز له التفريط يف غسله إال من عذر مانع قاطع؛ ألنه ليس له أن
يرتكه يرتاكم يف ثوبه؛ ملا يف ذلك من فحاشة الرائحة والقذر.
احل َّك ُة يف جسده
اجل َر ُب أو َ
حدثين أبي عن أبيه يف الرجل يكون به ال َق رر ُح أو َ
فيصيب ثوبه منه يشء ،فقال :إذا مل ينقطع ذلك عن صاحبه بالغسل واإلنقاء فال
ص فيه أيضا
وضوء عليه ،وإن كان مام يزول بالغسل وجب عليه غسله ،وقد ُر رخ َ
فيام روي من األحاديث.

قال حييى بن احلسني _ :جيب التيمم عىل من مل جيد املاء املفرد الطاهر ،فمن مل
جيد املاء املفرد الطاهر عىل ما ذكرنا من حارض أو مسافر وجب عليه التيمم.
والتيمم فال جيوز ألحد أن يتيمم إال يف آخر الوقت ،إن كان يف ليل تيمم قبل
طلوع الفجر ،وعند إياسه من وجود املاء ،وخوفه من فوات وقت الصالة.
وكذلك إن كان يف هنار تيمم يف آخر وقت النهار قبل غروب الشمس وصىل
صالة هناره.
وال جيوز للمتيمم أن يصيل صالتني بتيمم واحد إال أن تكون صالة ونافلتها
فيجزيه ذلك عن التيمم مرتني مثل من صىل صالة العص قبل الغروب ويف آخر
وقت وعند إياسه من املاء فذلك ال جيوز له أن يصيل املغرب بذلك التيمم؛ ألن
عليه اإلراغة( )1للامء والطلب له واالجتهاد فيه ما دام عليه من وقت املغرب
يشء ،وإذا كان عليه طلب املاء للصالة إىل آخر وقتها مل جيز له أن يصليها بتيمم
تيممه لغريها؛ ألنه يف ذلك ومع إياسه طامع من اهلل بتهيئته له ،واملن به عليه
بمطر أو غريه من األسباب.
( –)1اإلراغة :طلب املاء.
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حدثين أبي ،عن أبيه

يف التيمم متى يتيمم املتيمم؟ قال :يتيمم يف آخر الوقت

وعند إياسه من وجود املاء.
وحدثين أبي عن أبيه يف التيمم :كم من صالة يصىل به؟ فقال :صالة واحدة،
ويتيمم لوقت كل صالة.
وحدثين أبي عن أبيه

أنه قال :إن سأل سائل عن رجل ال جيد املاء ،وكان يف

موضع ال يقدر فيه عىل طيب الصعيد ،كيف يصنع؟ وما الذي جيب عليه؟ قيل
له :عليه أن يصيل ،وال يتيمم بيشء غري الصعيد ،إال أن جيد الصعيد الذي أمر
اهلل به فيتيمم به؛ ألن اهلل تبارك وتعاىل مل يذكر الطهارة إال باملاء أو بالصعيد
الطيب ،وقد علم اهلل سبحانه مكان غريهام من مجيع األشياء فلم يأمر اهلل
املؤمنني به ،فمتى مل جيد اجلنب ماء طاهرا وال صعيدا طيبا فقد زال عنه فرض
الطهارة التي أمر اهلل هبا ،وعليه أن يصيل وإن كان غري طاهر.
قال حييى بن احلسني _ :الوقت الذي جيب للمتيمم فيه التيمم فهو الوقت
الذي لو وجد بعده وبعد انصافه من صالته تلك ماء مل جيب عليه التطهر فيه،
وال اإلعادة ملا صىل من الصالة.
وال جيوز ملتيمم أن يتيمم يف وقت يكون بعده وقت لو وجد فيه ماء لوجب
عليه أن يتوضأ بذلك املاء ويعيد ما صىل من تلك الصالة؛ ألنه قد وجد املاء يف
وقت من أوقاهتا جيب عليه فيه صالهتا.
قال حييى بن احلسني _ :حد التيمم إىل املرفقني ،وال جيوز ألحد أن يتيمم إىل
الرسغني .وحد التيمم ملن مل جيد املاء كحد الغسل ملن وجد املاء ،كام قال اهلل
سبحانه حني يقول:

﴿        

      

[ ﴾  المائدة.]7
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فأوجب سبحانه غسل الوجه كله من مقاص الشعر إىل حد األذنني إىل
اللحيني إىل الذقن ،وأوجب غسل اليدين إىل املرفقني.
ومعنى قوله:

﴿

 ﴾فهو حتى املرافق ،فأراد بقوله :فاغسلوا

وجوهكم وأيديكم حتى املرافق ،فقامت «إىل» مقام «حتى» ،وكذلك قوله:
﴿

 ﴾أراد حتى الكعبني ،وهذه احلروف التي تدعى حروف

الصفات( )1يقوم بعضها مقام بعض ،وجيزي بعضها عن بعض( ،)2ويف ذلك ما
يقول الشاعر:
رش للن للال ال ثل عل ت ف ل

لدا ُلجال خضلل ال نلن نيل ج

فقال :لدى جلج ،وإنام أراد عىل جلج ،فقامت «لدى» مقام «عىل» ،والشاهد
لذلك قول اهلل سبحانه فيام عرب من قول فرعون حني يقول سبحانه ،وحيكي عنه
من قوله[ ﴾   ﴿ :طه ،]70وإنام أراد عىل جذوع

النخل؛ فقامت «يف» مقام «عىل».

فيجب عىل املتيمم إذا أراد أن يتيمم أن يعتمد الصعيد الطيب الطاهر الذي ال
قذر فيه وال درن ،فيرضب بيديه مصفوفتني عىل الصعيد الطيب رضبتني :رضبة
لوجهه ورضبة لذراعيه ،يمسح باألوىل وجهه ،ثم يمسح يف الخرة بيده اليرسى
من أظافري يده اليمنى إىل أن جيوز مرفقها ،ثم يرد كفه اليرسى عىل باطن ذراعه
اليمنى ،ثم يمسح بام يف كفه اليمنى من الصعيد يده اليرسى عىل ما فعل باليمنى.
حدثين أبي ،عن أبيه ،قال :حدثني أبو بكر بن أيب أويس ،عن احلسني بن عبد اهلل
( –)1يسمي الكوفيون حروف اجلر حروف الصفات ،ألهنا حتدث لالسم صفة من ظرفية أو غريها.
( –)2مذهب البصيني أن حروف اجلر ال ينوب بعضها عن بعض بقياس كام ال تنوب أحرف اجلزم
وأحرف النصب وما أوهم ذلك فهو عندهم إما مؤول تأويال يقبله اللفظ وإما عىل تضمني
الفعل معنى فعل يتعدى بذلك احلرف وإما عىل شذوذ إنابة كلمة عن كلمة أخرى وهذا األخري
هو حممل الباب كله عند الكوفيني وبعض املتأخرين وال جيعلون ذلك شاذ َا ومذهبهم أقل
تعسفا قاله يف املغني .تصيح.
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بن ضمرية ،عن أبيه ،عن جده ،عن عيل بن أيب طالب @ أنه قال يف التيمم:
(الوجه ،واليدان إىل املرفقني).
حدثين أبي عن أبيه

يف التيمم قال :حد التيمم بالصعيد إىل املرفقني كحد

الوضوء ،وقد ذكر عن عيل بن أيب طالب @ أنه كان يأمر بذلك.
قال حييى بن احلسني _ :أي ٍ
جنب أو غري جنب مل جيد املاء وال الصعيد فعليه أن
يصيل بغري تيمم ،وال يتيمم بغري الصعيد الذي أمر اهلل بالتيمم به ،وجعله طهورا ملن
مل جيد املاء ،والصعيد :فهو الرتاب ال غريه ،فمن مل جيد الرتاب فهو كمن مل جيد املاء،
وعليه أن يؤدي ما افرتض اهلل عليه من الصالة وإن مل يكن طاهرا إذا مل جيد ما يطهره
من املاء أو الصعيد؛ ألن زوال التطهر عنه لعدمه ملا يتطهر به ال يزيل عنه ما افرتض
اهلل عليه من الصالة؛ ألنه يف ترك ما مل يستطع فعله ومل جيد السبيل إليه -معذور،
وعليه أن يأيت بام سوى ذلك من الفروض يف كل األمور.

قال حييى بن احلسني _ :من خيش من املسافرين عىل نفسه تلفا إن هو توضأ
بام معه من املاء  -مل جيز له أن يتطهر بام معه من املاء ،وكان واجبا عليه أن يتيمم
بالصعيد؛ ألن اهلل سبحانه مل يكلف أحدا من عباده عرسا ،بل كلفهم من
أمورهم يسريا ،وأعطاهم عىل ذلك كثريا ،وهناهم عن قتل أنفسهم ،وعن اإللقاء
إىل التهلكة بأيدهيم ،ويف ذلك ما يقول اهلل سبحانه:
[ ﴾ البقرة ،]194وقال سبحانه...﴿ :

[ ﴾    النساء] ،ويقول:

﴿  

   
﴿   

[ ﴾   البقرة ،]184فيجب عىل من خيش عىل نفسه إن هو
تطهر بام معه من املاء تلفا أ َّال يتطهر به؛ ألن تطهره به حرام ،وعليه استبقاؤه
لنفسه ،ال يسعه غري ذلك ،وال جيوز له أن يفعل إال كذلك.

59

حدثين أبي عن أبيه أنه قال :إن سأل سائل عن رجل معه بقية من املاء وهو مسافر
فخاف إن تطهر به أن هيلك عطشا؟
قيل له :ال حيل له أن يتوضأ باملاء الذي معه إذا كان أمره كذلك؛ ألن اهلل سبحانه
حرم عليه إتالف نفسه وإهالكها ،فقال..﴿ :

    

           

[ ﴾      النساء] ،وعليه أن يتيمم صعيدا طيبا كام
أمره اهلل سبحانه ،فيمسح به وجهه ويديه ،ويمسك املاء عىل نفسه.

وكذلك من خاف عىل نفسه سلطانا جائرا أو لصوصا أو سبعا إن هو طلب
املاء -فعليه أن يتيمم بالصعيد الطيب ،وحمرم عليه يف مجيع ذلك أن يعرض نفسه
للتلف والعطب.
قال حييى بن احلسني _ :معنى قوله رضوان اهلل عليه« :إن خاف عىل نفسه
سلطانا أو سبعا أو لصوصا إن هو طلب املاء» يريد الرجل يكون معه املاء وهو
يعلم موضع ماء ،وهو خياف إن هو ورد ذلك املاء ما ذكر من السلطان أو السبع
أو اللصوص فقال :عليه أن يستبقي املاء الذي معه لنفسه ويتيمم؛ لكيال َيرِ َد
املاء الذي خياف فيه التلف.
قال حييى بن احلسني _ :من علم مكان املياه ،وعلم أنه يدركها يف بعض
أوقات الصالة ،ومل خيف عىل نفسه خمافة ،وال دونه له متلفة -فهو واجد له،
وعليه يف الفرض أن يطلبه .وكذلك إن وجده يباع بثمن ،وكان لذلك الثمن
واجدا -فهو بوجوده الثمن واجدٌ للامء ،وكان برشائه له متعبدا؛ ألن من وجد
ثمنه فقد ناله ووجده ،ما مل خيف عىل النفقة نفادا أو تقصريا يدخل بذلك عىل
نفسه هتلكة وتدمريا ،فمن مل خيف دون املاء خمافة ،وال من النفقة إن اشرتاه
جائحة -وجب عليه أن يبتاعه ويشرتيه ويطلبه بجهده ويصري إليه.
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قال :ومن أصابته جنابة يف ليله أو هناره ،وكان املاء منه عىل مسافة يعلم أنه
يلحقه أو يبلغه يف الليل قبل طلوع الفجر أو يف النهار قبل مغيب الشمس -وجب
عليه طلبه واملصري إليه ،إال أن يمنعه منه مانع ،أو يقطعه عن بلوغه قاطع.

حدثين أبي ،عن أبيه ،أنه قال :أيام مسافر وجد مع غريه ماء فلم يعطه إياه إال بثمن ٍ
غال،

وكان املسافر لثمنه واجدا -فعليه أن يشرتيه؛ ألنه واجد له بام وجد من ثمنه؛ لقول اهلل
سبحانه[ ﴾     ﴿ :النساء ،]43فهو واجد له يف اللغة

بوجود ثمنه ،إال أن يكون يف دفعه ثمن املاء إجحاف بنفسه ،أو تعريض هلا للعطب

والتلف -فيكون له حينئذ أال يشرتي املاء ،وأن يتيمم صعيدا طيبا.
قال حييى بن احلسني _ :وأيام جنب تيمم ثم وجد املاء بعد أن صىل وجب
عليه أن يغتسل ويعيد ما صىل من تلك الصالة إذا كان يف وقت من أوقاهتا.
قال :فإن مل جيد املاء إال بعد يوم أو ليلة أو يومني أو ليلتني ثم وجده -اغتسل
ومل يقض ما صىل بتيممه ،وهو مؤد يف ذلك لفرضه ،قائم بام ُأ ِمر به منه.
قال حييى بن احلسني _ :أقل ما يكون وقت احليض ثالث ليال ،وأكثر ما
يكون احليض عرش ٍ
ليال ،فام كان أقل من ثالث ليال يف وقت احليض فهو فساد
من احليض ،وجيب عىل املرأة ترك الصالة فيه حتى تنقى ،فإذا نقيت اغتسلت
وصلت وصامت ،وما كان منه يف غري وقت احليض فليس بحيض ،وهو عارض
من مرض ال جيوز ترك الصالة هلا فيه.
وكذلك فقد يكون احليض :أربعا ومخسا وستا وسبعا وثامنيا وتسعا وعرشا،
عىل قدر ما تعلم النساء من أنفسهن ،وما جربنه من حيضهن.
فأما إذا جاوز العرش وطال بقاء الدم هبن فهن مستحاضات يفعلن ما تفعل
املستحاضة :تقف عن الصالة يف وقت طمثها الذي تعرفه من نفسها ،وتغتسل
يف وقت طهرها الذي تعرفه من نفسها ،وتصيل وتصوم ،ويأتيها زوجها ،وال
ترتك الصالة إال عرشا ،والعرش أكثر احليض ،وما زاد فهو استحاضة ال حيض.
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قال حييى بن احلسني _ :ال جيوز للحائض أن تدخل املسجد ،وال حتمل
املصحف ،وال تقرأ القرآن؛ ولذلك منعت الصالة؛ ألنه ال صالة إال بقراءة،
واحلائض ال تقرأ القرآن ،وال جيوز أن يدنو منها زوجها يف موضع حرثها.
حدثين أبي ،عن أبيه يف اجلنب واحلائض يقرآن القرآن أم ال؟ فقال :يسبحان،
ويذكران اهلل ،وال يقرآن القرآن.
ف ثم تأيت موضعا
قال حييى بن احلسني _ :يستحب للحائض أن ت َت َط َّه َر وت َتنَ َّظ َ

طاهرا فتجلس فيه وتستقبل القبلة يف وقت كل صالة ،ثم تسبح وهتلل وتستغفر
اهلل ثم تنصف ،ويستحب هلا أن تكحل عينيها ،ومتشط شعرها ،وتزين يف بيتها،

وال تعطل نفسها ،وال تشعث رأسها ،وال هتاون بنفسها ،وتتبع احلسن من
أمرها.
قال حييى بن احلسني _ :إذا رأت احلامل الدم فينبغي هلا أن تغسله عن نفسها
بجهدها ،وحتتيش له إن احتاجت إىل ذلك ،وهو حادث حدث عليها ،وليس
بحيض وإن كان يف وقت احليض الذي كانت تعرفه من نفسها؛ ألن احليض ال
فالر ِحم ال
يكون مع الولد أبدا؛ ألن اهلل سبحانه جعله كذلك وركبه عىل ذلكَّ ،
يشتمل عىل ولد وحيض ،فإذا اشتملت عىل ولد ذهب احليض ،ولذلك ما جعل

اهلل ذهاب احليض للتي مل تيأس دليال عىل احلمل ،ويف ذلك ما يقول اهلل سبحانه:
﴿            
 

[ ﴾الطالق ،]3فجعل الثالثة األشهر مدى للتي قد يئست من

احليض والالئي مل حيضن من الصبايا ،فمتى قعدت ذات احليض من ذوات
البعول عن حيضها وجب عليها أن تتوقى ما تتوقاه ذوات احلمل مثلها حتى
يتبني

هلا

أمرها،

وتستربئ

من

ذلك

رمحها،

فلذلك

قلنا:
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إنه جيب عىل من كان كذلك من النساء توقي ما جيب توقيه من األشياء مثل
األدوية التي ُخياف عىل اجلنني منها ،وغري ذلك مام خياف أن يرضها ،ولذلك ما
قيل به يف املرأة يطلقها زوجها فتحيض حيضة ثم ينقطع عنها احليض وهي من
ذوات احليض اللوايت مل ييأسن منه لكرب السن :إهنا تنتظر بنفسها احليض إىل
وقت اإلياس منه ،وهو أن تبلغ ستني سنة؛ فإذا بلغت ستني سنة ومل تر دما
اعتدت باألشهر :ثالثة أشهر ،ثم حلت لألزواج.
قال حييى بن احلسني _ :وعىل هذا القياس جيب عىل كل من كانت عنده
امرأة ،فأراد أن يتزوج أختها ،فطلقها ،فحاضت حيضة -وكانت غري مؤيسة-
ثم مل تر بعد تلك احليضة دما -أ َّال يتزوج أختها حتى حتيض ما بقي من حيضها
وتستويف عدهتا باحليض ،أو حتى يأيت عليها من السن ما تكون فيه وبه آيسة من
احليض فتعتد حينئذ باألشهر :ثالثة أشهر ،ثم حتل للمطلق من بعد ذلك أخ ُتها،
وال جيوز له غري ذلك فيها؛ ألهنا غري آيسة ،وإذا كانت كذلك فال عدة هلا إال
باحليض ،وهذا احلبس فإنام هو مرض نزل هبا ،وليس جيب عليها أن تعتد بغري ما
جعل اهلل من احليض هلا ،فهي ما دامت يف علتها هذه أبدا يف عدهتا ،ترثه ويرثها،
فإذا كانت كذلك مل جيز له أبدا نكاح أختها.
حدثين أبي عن أبيه أنه قال :إن سأل سائل عام ترى احلامل من الدم هل يكون
عندكم حيضا؟ قيل له :ال ،ليس بحيض ،ولكنه حدث حدث عليها فيه كالذي
حيدث عليها يف غريه من األحداث.
قال حييى بن احلسني _ :تقعد املرأة الن َف َساء أربعني يوما إال أن ترى قبل
األربعني طهرا ف َت رط ُه ُر إذا رأت الطهر ونقيت من الدم ،فإن مل تر قبل األربعني
طهرا أقامت أربعني يوما ثم تطهرت ،وال تقعد أكثر من ذلك ،فإن رأت بعد
ذلك دما فعلت فيه ما تفعل املستحاضة.
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وكذلك بلغنا عن رسول اهلل –صىل اهلل عليه وآله -أنه قال(( :تقعد النفساء
أربعني يوما إال أن ترى الطهر قبل ذلك)).
وكذلك بلغنا عن عيل بن أيب طالب -رمحة اهلل عليه -أنه قال( :وقت النفساء
أربعون يوما ،فإذا جاوزت األربعني اغتسلت وصلت ،وكانت بمنزلة
املستحاضة تصوم وتصيل ويأتيها زوجها).
قال حييى بن احلسني _ :والنفساء َت َط َّه ُر من النفاس كام َت َط َّه ُر احلائض من
حيضها؛ ألن احليض والنفاس واحد يف املعنى ملا يأيت فيهام من الدماء.
والعرب تدعو احليض نفاسا ،ويف ذلك ما يروى عن رسول اهلل –صىل اهلل
عليه وآله -أنه كان مع امرأة من نسائه فوثبت فقال هلا(( :ما َل ِكَ ،أ َن ِف رس ِ
ت؟))
يريد :أحضت؟ وفصحاء العرب تدعو ال َّط َم َث نفاسا ،واهلل تبارك وتعاىل فقد
أوجب الغسل من احليض فلذلك أوجبناه يف النفاس؛ ألنه حميض يف األصل
واملعنى وإن اختلفت هبام يف اللفظ األسام ُء.
قال حييى بن احلسني _ :ليس يف االستحاضة عندنا وقت مؤقت غري ما تعلم
املرأة من نفسها يف أيام أقرائها ،فإن كانت ُمن قد حاضت وعرفت أيام أقرائها
فلتحتسب لذلك ،فإذا كان وقت قرئها مل تصل ،ومل تصم ،ومل تقرأ القرآن ،ومل
يغشها زوجها ،فإذا نفدت أيام األقراء صلت وصامت وقرأت وغشيها زوجها
إن أحب.
وجيب عليها إذا قعدت أيام أقرائها ثم أتت أيام طهرها أن تغتسل كام تغتسل
عند الطهر من احليض ،ثم حتتيش قطنا وتستثفر( )1استثفار الرجل ،ثم تصيل
صالهتا ،وتؤخر الظهر إىل أول وقت العص ،ثم تتوضأ وحتتيش وتستثفر ثم
تصيل الظهر والعص معا ،وكذلك تفعل يف املغرب والعشاء الخرة.
( –)1هو أن تشد فرجها بخرقة عريضة بعد أن حتتيش قطنا ،وتوثق طرفيها يف يشء تشده عىل
وسطها ،فتمنع بذلك سيل الدم .هناية
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وكذلك روي عن النبي –صىل اهلل عليه وآله -أنه أمر امرأة بذلك وحد هلا يف
أوقات صالهتا ،وأمرها باجلمع بني الظهر والعص ،وبني املغرب والعشاء يف
آخر وقت األوىل ويف أول وقت األخرى.
قال حييى بن احلسني _ :وإنام أمرها بذلك رسول اهلل –صىل اهلل عليه وآله-
رمحة منه هلا ولغريها ُمن تبتىل بمثل بالئها ،ولو أن امرأة توضأت واحتشت
واستثفرت لوقت كل صالة كان ذلك أفضل إن هي قدرت عىل ذلك وقويت،
وإال فال يكلف اهلل نفسا إال وسعها.
قال حييى بن احلسني _ :وإن كانت املستحاضة مل حتض قبل تلك احليضة
فاستمر هبا الدم فلتقعد أكثر ما تعرف من حيض نسائها من أخواهتا وعامهتا،
ولسنا نوقت ملثل هذه وال لغريها أياما معدودة ،إال أهنا ال جتاوز العرش الليايل؛
ألن أكثر احليض عرش ليال.
حدثين أبي عن أبيه القاسم بن إبراهيم يف املستحاضة كيف تصنع؟ وهل يأتيها
زوجها؟ قال :تقعد أيام أقرائها ،ثم تغتسل وتتوضأ لكل صالة ويغشاها زوجها
إن أحب ،وتستنقي من الدم إذا أراد أن يغشاها ،فإن غلب حيضها فهو كدم
جرح أو عرق لو كان هبا.
وأكثر احليض عندنا عىل ما تعرف املرأة ،وعىل ما جربت من نفسها ،فإن
كانت ُمن مل حيضن قبل ذلك قط ،ثم نفست أو استحيضت -فعىل قدر أكثر ما
يف نسائها ،وليس عندنا فيه وقت معلوم كام قال غرينا ،ولسنا نوقت فيه وقتا،
غري أهنا ال جتاوز عرشا ،وبذلك أمر رسول اهلل –صىل اهلل عليه وآله -فاطمة بنت
أيب حبيش أن تقعد أيام أقرائها ،ومل يوقت هلا يف ذلك وقتا ،والقياس يف هذا ال
يمكن إال أن يتقحم فيه متقحم فيقول فيه برأيه.
حيض ،وحكمه
قال حييى بن احلسني _ :الص رف َرة وال ُكدر َرة يف أيام احليض ٌ
حكم الدم ،ويف غري أيام احليض استحاضة ،وقال :إذا خرجت الصفرة
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والكدرة وظهرت أو بلغت حيث يبلغها املاء عند استنجاء املرأة فهو سواء ،وهو
حيض يف وقت احليض ،ترتك املرأة الصالة له ،وتعتزل ما تعتزله احلائض :من
دخول املسجد ،وقراءة القرآن ،والصالة ،والصوم ،وال يغشاها زوجها فيه.
حدثين أبي عن أبيه أنه قال :إن سأل سائل عن الصفرة والكدرة قيل له :أما ما
كان منه يف أيام احليض فهو حيض ،وحكمه حكم الدم ،وأما ما كان منه يف غري
أيام احليض فليس بحيض ،ولكنه استحاضة.
قال حييى بن احلسني _ :ال يغشى الرجل امرأته وإن نقيت من الدم ورأت
الطهر حتى تغتسل و َت َط َّه َر باملاء ،و َت رن َقى من آثار الدرن واألذى ،كام قال اهلل عز
وجل[ ﴾   ﴿ :البقرة ،]220ومعنى ﴿ ﴾فهو أن
يغتسلن ويتطهرن ،ال ما ينقطع عنهن من دمائهن ،أال ترى أن الطهر ال يقع اسمه

طهر ،وتطهريه هو غسله وإنقاؤه
عىل يشء حتى يطهر ،وأنه ال يكون طاهرا حتى ُي َّ
باملاء؛ فلذلك قلنا :إن معنى قول اهلل عز وجل ﴾ ﴿ :هو :حتى
ُن فيه من دمائهن.
يغتسلن ويتطهرن من أدراهنن ،و ُي رن ِق َ
ني باملاء أوساخهن ،وما ك َّ
حدثين أبي ،عن أبيه

يف احلائض إذا طهرت من حيضها وانقطع عنها دمها هل

يغشاها زوجها قبل أن تغتسل أم ال؟ فقال :ال يغشاها زوجها حتى تغتسل؛ ولذلك
قال اهلل سبحانه ،﴾   ﴿ :وتأويله :حتى يغتسلن.

قال حييى بن احلسني _ :أمجع آل رسول اهلل –صىل اهلل عليه وآله -أنه ال مسح
عىل يشء من ذلك ،وأن من مسح عىل يشء من ذلك فلم يتوضأ ،وأنه ال صالة
له إال بوضوء.
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الر رج َل ِ
ني فهذا باطل حمال ،فاسد من
فأما ما تقول به الروافض من املسح عىل ر
املقال .وإنام ُح ررم املسح عىل اخلف والقدم والنعل لقول اهلل سبحانه:
﴿          
      

[ ﴾المائدة ،]7فقال ﴾﴿ :نصبا ردا عىل غسل الوجه.
حدثين أبي ،عن أبيه أنه قال :مل َأ َر أحدا من آل الرسول –صىل اهلل عليه وآله-
يشك يف أن قراءة رسول اهلل –صىل اهلل عليه وآله ،-وعيل بن أيب طالب -رمحة
اهلل عليه ،-ومجيع آهلام ،ومجيع املهاجرين من بعدهام﴾﴿ :

بالنصب ،يردوهنا بالواو َن َسقا عىل غسل الوجه.

الر رج ِل
الر رجل بالية ،والية فإنام أوجبت الغسل ملا يف ر
وإنام حرم املسح عىل ر
من القذر والدرن والوسخ واألذى ،فإذا مسح فوقهام فلم يغسلهام ،وإذا مل
يغسلهام فلم ينقهام ،وإنام تعبده اهلل بغسلهام إلنقائهام وإماطة األقذار عنهام ،ومن
مسح أعالهام فلم ينقهام ،ومل ينق جوانبهام وأسافلهام.
ويف االستقصاء عليهام بالغسل وإجياب الغسل ما يروى عن الرسول ÷
من قولهٌ ( :
(ويل للعراقيب وبطون األقدام من النار)) ،فدل بذلك ~ عىل أنه
واجب عىل املتوضئ أن يغسلهام بأمجعهام ،باطنهام وظاهرهام.
ولو كانت القراءة يف األرجل باخلفض لكان املسح واجبا ،ولو وجب املسح
ٌ
((ويل للعراقيب وبطون األقدام من النار))؛ ألنه
ملا قال رسول اهلل ~:
إنام أراد صىل اهلل عليه وآله بذلك االستقصاء عىل األرجل بالغسل تأكيدا ملا أمر
اهلل به من الغسل هلام.
وعنه يف ذلك ما يروى من أنه قال(( :خللوا األصابع باملاء قبل أن ختلل
بالنار))؛ فدل بذلك عىل أن ختليلهام ،وتنظيفهام ،وغسل ما بطن وظهر منهام-
واجب عىل كل مسلم متطهر.
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قال حييى بن احلسني _ :ما أبايل أمسحت عىل رجيل أم مسحت عىل خفي،
وما أبايل أمسحت عىل خفي أم مسحت عىل سجيَ ،و َألَ رن ُت رق َط َع ِر رج ِيل أحب

إ َّيل ِمن أن أمسح عىل ُخ َّف َّي ،أو أمسح عليهام ،أو أترك غسلهام؛ ألن الفرض يف
غسلهام؛ ملا ذكرناه واحتججنا به يف أول كالمنا من قول اهلل تبارك وتعاىل ،ومن
قول رسول اهلل –صىل اهلل عليه وآله.
ومن احلجة عىل من قال بمسح الرجل وقرأ الية باخلفض ﴿وأرج ِلكم﴾:

قول اهلل:

﴿

 ،﴾فلام أن قال:

﴿

 ﴾علمنا

نصب عطفا عىل غسل الوجه؛ ألن املسح ال
بتحديده أنه إنام أراد الغسل ،وأهنا
ٌ
يقال فيه :امسح إىل الكعبني ،وال يقال« :إىل الكعبني» إال يف الغسل فقط.

۞۞۞۞۞
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كتاب الصالة


﴿ : قال اهلل جل جالله عن أن حيويه قول أو يناله:_ قال حييى بن احلسني
          
 ..﴿ : وقال اهلل سبحانه،]﴾ [البينة    

–  وقال لنبيئه،]﴾ [النساء       
       ﴿ :-وآله

صىل اهلل عليه

. قومك:﴾ أي﴿ : يريد بقوله،]﴾ [طه    

       ﴿ :وقال سبحانه

،]﴾ [البقرة        
      ﴿

:وقال سبحانه

.]﴾ [البقرة 

    ﴿ : قال اهلل تبارك وتعاىل:_ قال حييى بن احلسني

 وقال،]﴾ [المائدة

       

           ﴿

:سبحانه

         

.]﴾ [الجمعة 

 واألذان أن، األذان عندنا واإلقامة مثنى مثنى:_ قال حييى بن احلسني

:يقول املؤذن
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ررب.
ررب * اهللُ أك َ ُ
اهللُ َأك َ ُ
أن َال إِ َل َه َّإال اهللُ * َأ رش َهدُ َّ
َأ رش َهدُ َّ
أن ال إِ َل َه إالّ اهللُ
أن ُحم َ َّمدا َر ُس رو ُل اهللِ* َأ رش َهدُ َّ
َأ رش َهدُ َّ
أن ُحم َ َّمدا َر ُس رو ُل ا ِ
هلل
الصال ِة
َح َّي َع َىل ال َّصال ِة * َح َّي َع َىل َّ
الح
الح * َح َّي َع َىل ا رل َف ِ
َح َّي َع َىل ا رل َف ِ
َح َّي َع َىل َخ ر ِري ا رل َع َم ِل * َح َّي َع َىل َخ ر ِري ا رل َع َم ِل
ررب
ررب * اهللُ أك َ ُ
اهللُ َأك َ ُ

ال إِ َل َه إالّ اهللُ.

وكذلك اإلقامة مثنى مثنى ،فإذا قالَ « :ح َّي َع َىل َخ ر ِري ا رل َع َم ِل» قال:
الصال ُة * َقدر َقا َم ِ
« َقدر َقا َم ِ
ررب ،ال إِ َل َه َّإال اهللُ.
ت َّ
ت َّ
ررب * اهللُ أك َ ُ
الصالة ،اهللُ َأك َ ُ
قال حييى بن احلسني _ :وقد صح لنا أن «حي عىل خري العمل» كانت عىل
عهد رسول اهلل ÷ يؤذن هبا ،ومل تطرح إال يف زمن عمر بن اخلطاب ،فإنه
أمر بطرحها وقال :أخاف أن يتكل الناس عىل ذلك منها ،وأمر بإثبات« :الصالة
خري من النوم» مكاهنا.
قال حييى بن احلسني _ :واألذان فأصله أن رسول اهلل ÷ ُع رل َم ُه ليل َة
اإلساء ،أرسل اهلل إليه ملكا فعلمه إياه.
فأما ما يقول به اجلهال من أنه رؤيا رآها بعض األنصار ،فأخرب هبا
النبيء ÷ ،فأمره أن يعلمه بالال -فهذا من القول حمال ال تقبله العقول؛
ألن األذان من أصول الدين ،وأصول الدين فال ُيع َّل ُم َها رسول اهلل ÷ عىل
لسان ٍ
برش من العاملني.
حدثين أبي ،عن أبيه

يف األذان واإلقامة ،قال :قد اختلف يف ذلك ،وأصح ما

سمعنا فيه أنه مثنى مثنى.
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قال حييى بن احلسني _ :ويستحب ملن سمع األذان أن يقول كام يقول
املؤذن ،فإذا قال« :حي عىل الصالة» قال« :سبحانك اللهم وبحمدك ،تبارك
اسمك ،وجل ثناؤك ،وتعاىل َجد َك ،وال إله غريك».
فإذا قال« :حي عىل الفالح» قال« :اللهم اجعلنا من املفلحني المنني
الفائزين يف يوم الدين».
فإذا قال« :حي عىل خري العمل» قال« :اللهم اجعلنا ُمن يؤدهيا عىل ما حتب
من أدائها ،وُمن يقيم حدودها ،ويواظب عليها ،إنك سميع الدعاء».
فإذا أقام الصالة فقال« :قد قامت الصالة» قال« :اللهم اهدنا للصواب من
ر
وصل عىل حممد نبيئنا وعىل أهل بيته الطيبني
أعاملنا ،ووفقنا ملا يرضيك عنا،
األخيار ،الصادقني األبرار ،الذين أذهب اهلل عنهم الرجس وطهرهم تطهريا».
قال حييى بن احلسني _ :ال بأس بأن يأخذ املؤذن عىل أذانه أجرا أو بِرا إذا مل
يشرتط يف ذلك رشطا به يؤذن إن فاته مل يؤذن.
ُ
ني قوله ومقاله.
وال بأس بالتطريب يف األذان إذا أ َت َّم
املؤذن أذا َنه ،وبَ َّ َ
حدثين أبي عن أبيه يف التطريب يف األذان ،قال :ال بأس بالتطريب يف األذان إذا أتم
اجل رعل عىل األذان إذا مل ُي رع َقد عىل ذلك ُع رقدَ ة مشارطة.
َّ
وبني ،وال بأس بأخذ ُ
قال حييى بن احلسني _ :ال جيوز األذان قبل الفجر ،إنام األذان ألوقات
الناس،
الصلوات اخلمس املفروضات ،اللوايت يدعى فيهن إىل الصلوات
ُ
وحيضون عليهن؛ فأما يف غري وقت الصالة وقبل دخول وقتها فال ينبغي أن
يؤذن يف ذلك الوقت؛ ملا فيه من التخليط عىل الناس وااللتباس ،وقد روي أن
بالال أذن بليل ،فدعاه النبيء ÷ فقال(( :ما محلك عىل أن جتعل صالة
الليل يف صالة النهار ،وصالة النهار يف صالة الليل؟ ُعد فناد :إن العبد نا َم))،
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فصعد بالل وهو يقول :ليت بالال َث ِ
ك َل رت ُه أمه ،وابر َت َّل ِمن َن رضح د ٍم جبينه ،قال:

فنادى بالل :إن العبد نام ،فلام طلع الفجر أعاد.

وبلغنا عن زيد بن عيل  #أنه قال :من أذن قبل طلوع الفجر فقد أحل ما
حرم اهلل ،وحرم ما أحل اهلل.
وبلغنا عن عيل بن أيب طالب  #أنه قال( :من أ َّذ َن قبل طلوع الفجر أعاد،
ومن أذن قبل الوقت أعاد).
قال حييى بن احلسني _ :ال بأس أن يؤذن املؤذن وهو عىل غري وضوء ،وال
يقيم إال عىل وضوء وطهور؛ ألنه ليس بعد اإلقامة إال الصالة ،وال نحب له أن
يدعو إليها إال وهو عىل هتيئة هلا.
قال :وال يتكلم املؤذن يف األذان وال يف اإلقامة إال من رضورة تضطره إىل ذلك.
حدثين أبي عن أبيه:

أنه قال :ال يتكلم املؤذن يف أذانه وال يف إقامته إال من

رضورة أو حاجة ال بد له منها.
قال حييى بن احلسني _ :ال بأس أن يؤذن هؤالء كلهم ،إذا كانوا من أهل
الدين واملعرفة واليقني ،وال بأس أن يؤموا ويصلوا بالناس.
قال حييى بن احلسني _ :وال بأس بأن يؤذن الرجل ويقيم آخر إذا اضطروا
إىل ذلك.
حدثين أبي عن أبيه :أنه قال :ال بأس بأذان األعمى ،قد كان ابن أم مكتوم يؤذن
للنبيء ÷ وهو أعمى.
ُ
ملوك ،إذا كانوا من أهل
وال بأس أن ُي َؤ رذ َن و َي ُؤ َّم األعمى وولدُ الزنا وامل
الطهارة والعفاف.

حدثين أبي عن أبيه :أنه قال :ال بأس أن يقيم الصالة للقوم غري مؤذهنم الذي
أذن هلم ،إذا اضطروا إىل ذلك.
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قال حييى بن احلسني _ :ليس عىل النساء أذان وال إقامة؛ ألن األذان واإلقامة
دعاء إىل الصالة ،وال يدعو إليها إال من يؤم كل من حرض من النساء والرجال،
والنساء ال يصلني بالرجال ،والدعاء إىل الصالة فال يكون إال برفع الصوت،
والنساء فإنام ُأمرن بالتسرت ،وعليهن من سرت أصواهتن ما عليهن من سرت
وجوههن وزينتهن.
قال حييى بن احلسني _ :قال اهلل سبحانه   ﴿ :

[ ﴾          اإلساء]،
فكان قوله سبحانه:

﴿

زوا ُلـها ،وكان قوله سبحانه:

 ﴾فرضا لصالة الظهر ،ودلو ُكها :فهو

﴿ 

 ﴾دليال عىل فرض املغرب،

ظهور الكواكب،
وظهوره :فهو
ظهوره،
وغسق الليل :دخو ُل ُه ،ودخو ُل ُه :فهو
ُ
ُ
ُ
ُ
كواكب الليل التي ال ترى إال يف الظالم ،ال كواكب النهار الد رر َّي ِة التي قد ترى
ِ
هنارا يف كل األيام.
ولذلك وفيه ما قال اهلل سبحانه وذكر عن نبيئه إبراهيم  #حني يقول:

﴿[ ﴾     األنعام ،]77فذكر أن عالمة الليل
ٍ
كوكب من كواكبه ،وما مل َي رغ ِس ِق ُ
الليل َ ِ
بعض
ظهور
وغشيانه
ني ُ
وجي َّن و َي َت َب َّ ر
ُ
الكواكب فال جتوز الصالة وال اإلفطار.
وكان قوله﴾       ﴿ :

دليال عىل فرض صالة الصبح ،وال جتوز صالة الصبح حتى يعرتض الفجر

ويتبني ،وينترش نوره وضوءه يف األفق؛ فإذا انترش وأنار واستطار ،وأضاء لذوي
األبصار -وجبت الصالة عىل املصلني ،وبذلك حكم رب العاملني.
ثم قال:

﴿     

[ ﴾العصر] ،فذكر العص

باسمها ،فدل بذكره إياها وقسمه هبا عىل توكيد ما َّبني رسول اهلل ÷ من فرضها.
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ثم قال            ﴿ :

[ ﴾        املزمل] ،ثم قال ﴿ :
           
           

[ ﴾    المزمل ،]20فأمرهم بالقراءة ملا تيرس من القرآن يف
أي هذه األوقات كان
قيامهم وصالهتم؛ فدل بام افرتض عليهم من القراءة يف ر

قيامهم فيه -عىل فرض العتمة التي بينها الرسول÷ ،وهي العشاء التي سامها
اهلل يف قوله[ ﴾   ﴿ :النور ،]56والعشاء فهي التي يدعوها
الناس العتمة .فهذه اخلمس الصلوات اللوايت افرتض اهلل عىل املؤمنني ،وهذه
األوقات فأوقات هلن ودالالت عىل عددهن ،وشواهد عىل ما سمي منهن.
قال حييى بن احلسني _ :أول وقت الظهر زوال الشمس وميالهنا ،فإذا زالت
الشمس ومالت واستبان زواهلا فهو أول وقت الظهر .وأول وقت العص حني
يصري ظل كل يشء مثله يف الطول .وأول وقت املغرب دخول الليل ،ودخوله
ظهور كوكب من كواكبه التي ال ترى إال يف غسق الليل ،ويف ذلك ما يقول اهلل
سبحانه فيام حكى عن نبيئه إبراهيم األواه احلليم حني يقول  ﴿ :

[ ﴾  األنعام.]77

وأول وقت العتمة غيبوبة الشفق ،والشفق :فهو احلمرة ال البياض؛ ألن

البياض ال يغيب إال بعد ذهاب جزء من الليل كبري ،واحلمرة فتغيب ملقدار
سبع( )1من الليل وهو أول وقت العتمة.
وأول وقت الصبح طلوع الفجر وسطوعه واعرتاضه ونوره.
( –)1قال يف حاشية األم :الصواب نصف السبع وهو هكذا يف بعض النسخ.
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فهذه أوقات للمقيمني أهل عامرة املساجد من املصلني ،وما بني هذه
األوقات فوقت ملا فيهن من الصلوات ،فام بني زوال الشمس إىل اصفرارها
واخلوف من ذهاهبا فوقت الظهر والعص ملن كان مريضا أو خائفا أو مشتغال
بشغل من أمر اهلل سبحانه ،وللمرأة احلائض ترى الطهر يف آخر النهار وفيام
ذكرنا من االصفرار.
وكذلك املرأة لو رأت الطهر يف آخر وقت من النهار يمكنها فيه أن َت َّطهر
وتصيل مخس ركعات -وجب عليها أن تصيل الظهر والعص معا -،وإن غربت
الشمس يف باقي صالة عصها .وكذلك املغمى عليه من املرض لو أفاق يف
وقت يصيل فيه مخس ركعات وجب عليه أن يصيل الظهر والعص معا.
والنهار كله وقت ملن كان يف يشء مام ذكرنا ،كام الليل كله وقت سواء ،إذا كان إىل
ذلك مضطرا ،ويف أن الليل كله وقت لصالة الليل من املغرب والعشاء الخرة ما
يقول اهلل لنبيئه ÷          ﴿ :

[ ﴾          املزمل] ،فكان ذلك
من اهلل عز وجل توقيتا ملا افرتض من الصالة يف الليل من املغرب والعتمة فرضا.
والدليل عىل أنه عنى بذلك الفرض :قول اهلل سبحانه من بعد ذلك:

﴿

            
         
             
 

[﴾ املزمل ،]20فدل سبحانه بقوله:

﴿

 ﴾  عىل أن ذلك من الصالة فرض كفرض إيتاء الزكاة؛
يضمها إىل الزكاة املؤكدة.
إذ ضمه إليها ،ولو كانت صال َة نافل ِة مل َّ
وكذلك وجدنا اهلل سبحانه يقول يف كل ما ذكر فيه الصالة والزكاة من
القرآن؛ فلم يذكر صالة مع زكاة إال وهي صالة فريضة مؤكدة كتأكيد الزكاة،
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فدل بذلك عىل أهنا صالة الفريضة املفرتضة ،ولو كان ذلك ذكر نافلة لذكر اهلل
سبحانه أمرها كام ذكر أمر غريها من النوافل ،وما جعل لنبيئه هبا وفيها من
القربة إليه ،فقال سبحانه:

﴿        

    

[ ﴾اإلسراء] ،فجعل تبارك وتعاىل بني أمره

بالفريضة والنافلة واإلباحة فصوال بَ رينَة ،وحدودا واضحة.

((مفتاح الصالة
قال حييى بن احلسني _ :بلغنا عن رسول اهلل÷ أنه قال:
ُ
ريمها التكبري ،وحتلي ُلها التسليم ،وال جتزي صالة ال يقرأ فيها بفاحتة
الطهور ،وحت ُ
ٍ
وقرآن معها)).
الكتاب
قال حييى بن احلسني _ :أحسن ما سمعنا يف االفتتاح وما نراه :أن يستقبل
السميع العلي ِم ِم َن الشيطا ِن الرجي ِم» ،ثم
املصيل القبلة ثم يقولَ « :أ ُع رو ُذ باهللِ
ِ

الس َم َو ِ
ض َحنِ ريفا ُم رس ِلام وما أنا ِم رن
ات َو راألَ رر َ
يقولَ « :و َّج ره ُت َو رجهِ َي لِ َّل ِذي َف َط َر َّ
املرشكني ،إ َِّن َص َال ِيت َو ُن ُس ِ
رش َ
يك َل ُه
ني َال َ ِ
ايت لِ َّل ِه َر رب ا رل َعا َل ِم َ
كي َو َحم ر َياي َو َُم َ ِ َ
ِ
ني» ،ثم يقول« :ا ر َ ِ ِ ِ
َوب َِذلِ َك ُأ ِم رر ُت َو َأ َنا ِم َن ا رل ُم رس ِل ِم َ
حل رمدُ ل َّله ا َّلذي َمل ر َي َّتخ رذ َو َلدا َو َمل ر
رش ٌ
يك ِيف ا رل ُم رل ِك َو َمل ر َي ُك رن َل ُه َو ِ ٌّيل ِم َن الذ رل» ،ثم يكرب فيقول« :اهللُ أكرب»،
َي ُك رن َل ُه َ ِ
ثم يقرأ فيبتدئ :بـ«بسم اهلل الرمحن الرحيم».
فهذا أحسن ما سمعنا يف االفتتاح ،وما َ َ
خت َّر َج ُه جدي القاسم بن إبراهيم #
من القرآن ،وذلك أن اهلل سبحانه أمر نبيه÷ فقال..﴿ :

 

[ ﴾          اإلسراء] ،يقول :ال
جتهر بالقراءة يف صالة الظهر والعص ،وال ختافت بالقراءة يف صالة املغرب

والعشاء والفجر ،وابتغ بني ذلك سبيال ،أي :فصال تفصل بينهن بذلك.
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ثم قال يأمره إذا أراد الدخول يف الصالة:

﴿    

            
[ ﴾اإلساء ،]110ثم أمره أن يكرب ويفتتح الصالة بالتكبري ،فقال﴿ :

[ ﴾اإلساء ،]110وهو أن يقول املصيل« :اهلل أكرب» ،ثم يقرأ فيبتدئ
بفاحتة الكتاب ،ويتلوها بسورة مام تيرس من القرآن ،فهذا أصح ما عندنا يف

االفتتاح وأحسنه وأشبهه بالتنزيل.
قال حييى بن احلسني _ :التعوذ ثم االفتتاح

ثم يقول  ﴿ :

             

 ،﴾ثم التكبري من بعد االفتتاح كله ،ولسنا نرى أن يفتتح بعد التكبري

ُم َص رل؛ ألن اهلل أمر باالفتتاح قبل التكبري يف قوله ﴾  ﴿ :الية،
ثم قال ﴿ :

﴾ [اإلساء ،]110فأمره بالتكبري من بعد االفتتاح؛

فلذلك قلنا :إنه ليس بعد التكبري إال القراءة.

حدثين أبي عن أبيه أنه قال :االفتتاح قبل التكبري ،والتكبري بعد االفتتاح ،وذكر
الية.﴾ ﴿ :

قال حييى بن احلسني _ :وال نرى أن يرفع املصيل يديه عند التكبري يف األوىل،

وال يف غريها من ركوع وال سجود.
ويف ذلك ما روي عن رسول اهلل ÷ أنه قال(( :ما بال قو ٍم يرفعون أيدهيم
كأهنا أذناب خيل ُش َّم ٍ
س ،لئن مل ينتهوا ليفعلن اهلل هبم وليفعلن)).
قال حييى بن احلسني _:
حدثين أبي عن أبيه :أنه قال :ال ُت رر َف ُع اليدان عند التكبري ،ولتسكن األطراف؛
ألن الصالة إنام هي خشوع هلل وخضوع ،والتسكني أقرب إىل اخلضوع
واخلشوع ،وأشبه بالتذلل هلل سبحانه.
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قال حييى بن احلسني _ :من قام يف صالته فافتتح ثم كرب وجب عليه أن يقرأ
بأم الكتاب وبام تيرس من السور معها ،ثم يكرب ويركع فيقول يف ركوعه:
«سبحان اهلل العظيم وبحمده» ثالثا ،ثم يرفع رأسه من ركوعه ويقولَ « :س ِم َع

اهللُ لِ َم رن َمحِدَ ُه».

فإذا اعتدل قائما خر هلل ساجدا ثم قال« :اهلل أكرب» ،ثم سجد َف َم َّك َن جبهته من

األرض ،ووضع أنفه مع جبهته عىل األرض،
وخوى يف سجوده ،ومدّ
ّ
ظهره،وس َّوى آرابَ ُه( ،)1ونصب قدميه ،وجعل كفيه حذاء خديه ،و َف َّر َج آبا َطه،
َ
وأبان عضديه ومرفقيه عن جنبيه ،ثم قال يف سجودهُ « :س رب َح َ
األع َىل
ان ا ِ
هلل ر
َو ِب َح رم ِد ِه» ثالثا ،ثم قعد فافرتش قدمه اليرسى ونصب قدمه اليمنى ،فإذا اطمأن

عىل قدمه اليرسى قاعدا كرب وسجد السجدة الثانية ،فسبح فيها بام سبح به يف
السجدة األوىل ،وفعل فيها ما فعل يف األوىل ،ثم ينهض بتكبرية حتى يستوي
قائام ،ثم يقرأ بفاحتة الكتاب وبام تيرس له من سور املفصل ،أو ما أحب من القرآن،
كام قال اهلل تبارك وتعاىل[ ﴾    ﴿ :املزمل.]20

أي القرآن شاء،
وقد قيل :إنه جيزي مع احلمد أن يقرأ املصيل ثالث آيات من ر

وقال من رأى( )2ثالث آيات :إنه قاس ذلك عىل سورة إنا أعطيناك الكوثر،
فقال :هي ثالث آيات.

وأحب ما يف ذلك إلينا نحن أن يقر َأ مع فاحتة الكتاب بسورة كاملة من
ظهره يف ركوعه ،و ُي َف رر َج آبا َطه ،و ُي َس رو َي
املفصل .ثم خير راكعا بتكبرية ،ف ُي َطا ِم ُن َ
َ
حيرِ َف ُهام عىل يشء من جوانب ركبتيه،
ك َّفي ِه عىل ركبتيه،
ويستقبل هبام القبلة ،وال َ ر
رأسه ،وال يكبه إىل األرض جدا ،وال يرفعه إىل السامء رفعا ،يبتغي بني
و َي رع ِد َل َ
ويسبح يف ركعته هذه بام سبح به يف الركعة األوىل.
ذلك سبيال حسنا،
َ

( –)1آرابه :أعضاؤه.
( – )2يف (نخ) :من قرأ.
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ثم يرفع رأسه من ركوعه ويقول :سمع اهلل ملن محده ،فإذا اعتدل قائما حتى
ترجع مفاصل ظهره إىل مواضعها كرب وخر ساجدا ،ففعل يف سجوده يف الركعة
الثانية كام فعل يف سجوده يف الركعة األوىل سواء سواء.

قال حييى بن احلسني _ :إذا جلس املصيل يف الركعتني األولتني من الظهر ،أو يف
الركعتني من العص ،أو الركعتني من املغرب ،أو الركعتني من العشاء الخرة-
هلل،
اس ِم ا ِ
فأحسن ما سمعنا وما نرى أن يتشهد به املصيل يف جلوسه أن يقولِ « :ب ر
هلل ،رأش َهدُ َّ
هلل َو َحدَ ُه ال
أن َال ِإ َل َه ِإ َّال ا ُ
احل رس َنى ُكلها ِ
احل رمدُ ِ
َو ِبا ِ
هللَ ،و ر
األس َما ُء ُ
هللَ ،و َ

يك َل ُهَ ،و رأش َهدُ َّ
َرش َ
أن ُحمَ َّمدا َع ربدُ ُه َو َر ُسو ُل ُه» ،ثم ينهض فيستوي قائما.

قال حييى بن احلسني _ :الذي صح لنا عن أمري املؤمنني -رمحة اهلل عليه-
(س رب َح َ
هلل،
واحل رمدُ ِ
ان ا ِ
عن النبيء ÷ أنه كان يسبح يف الخرتني ،يقولُ ( :
هلل َ

هلل أ رك َرب)) ،يقوهلا ثالث مرات ثم يركع ،وعىل ذلك رأينا مشائخ
هلل ،وا ُ
َو َال ِإ َل َه ِإ َّال ا ُ
آل الرسول -صىل اهلل عليه وعليهم ،-وبذلك سمعنا عمن مل نر منهم.

ولسنا نضيق عىل من قرأ فيهام باحلمد ،ولكنا نختار ما روي لنا عن أمري
املؤمنني رمحة اهلل عليه ،وذلك أنا نعلم أنه مل خيرت ومل يفعل إال ما اختاره
رسول اهلل ÷ وفعله ،ورسول اهلل ÷ فلم يفعل إال ما أمره اهلل عز
وجل بفعله ،واختاره له يف دينه.
حدثين أبي ،عن أبيه القاسم بن إبراهيم أنه قال :يسبح يف الركعتني الخرتني،
وقال :عىل ذلك رأينا مشائخ آل الرسول ÷ ،وكذلك روي لنا عن أمري
املؤمنني -رمحة اهلل عليه -أنه قالُ ( :يس ربح يف الخرتنيُ ،يس ربح يف كل ركعة ثالثا)
(س رب َح َ
احل رمدُ هللِ َوال إِ َل َه إِ َّال اهللُ َواهللُ أ رك َرب).
يقولُ :
ان اهللِ َو َ
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قال حييى بن احلسني _ :يقال ملن قال :إنه ال جيوز التسبيح يف الركعتني
الخرتني من الظهر والعص والعتمة والثالثة من املغرب ،وقال :إن الفرض يف
ذلك القراءة باحلمد :ما حجتك يف ذلك؟ وما علمك بأن ذلك كذلك؟
فإن قال :ألن اهلل يقول[ ﴾    ﴿ :المزمل.]20
قيل له :أو مل يقرأ يف صالته بام تيرس ِمن القرآن َمن قرأ يف الركعتني األولتني؟

وقد نعلم( )1أن من قرأ يف الركعتني األولتني من كل صالة فقد قرأ فيها بام تيرس
من القرآن ،إال أن تكون معك آية -يرمحك اهلل -توجب هبا القراءة يف كل ركعة
نصا ،وأن اهلل فرض ذلك عىل اخللق فرضا ،فأما إن مل جتد معك لذلك من قولك
دليال ،ومل تنل إىل إثباته سبيال -فال حجة لك عىل من قرأ يف الركعتني األولتني
وسبح يف الخرتني؛ ألنه قد قرأ بام تيرس كام أمره اهلل العيل األكرب.
فإن قال :ومن حجتي يف ذلك –أيضا -ما قد روي عن النبي ÷ من
قوله(( :كل صالة ال يقرأ فيها بفاحتة الكتاب فهي خداج)).
قيل له :قد احتججت يف ذلك بغري ما احتجاج ،أال ترى أنك تقول :صىل
فالن العص ،وصىل فالن الظهر ،تريد بقولك :إنه صىل العص ،أي :صىل أربع
ركعات معا ،وكذلك الظهر تريد صىل أربعا رفقا ،ولو صىل ثالثا العص أو صىل
ركعتني الظهر يف حرض مل تقل :إنه صىل عصا ،ومل جيز -أيضا -أن تقول :إنه
صىل ظهرا؛ ألنه صىل العص ثالث ركعات ،وهي أربع متتابعات.
وكذلك الظهر فال تكون يف احلرض اثنتني ،فقد بان لك يف كلتا احلالتني َّأهنُ َّن
أربع متتابعات جمتمعات ،غري ناقصات وال متفرقات ،تامم أوهلن معقود بتامم
آخرهن ،وتامم آخرهن معقود بتامم أوهلن.
( – )1يف املخطوطتني :يعلم.
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فإذا كان ذلك كذلك فقد صح ما قلنا به من ذلك ،وثبت أن من قرأ يف أول
الصالة أو يف بعضها فقد أدى ما ُأ ِمر به من فرضها من القراءة بام تيرس فيها ،وأتى بام
أمر منها ،وليست تلك الصالة بخداج؛ ألنه قد قرأ فيها إذا كان قد قرأ يف بعضها،
أال ترى أن العرب تقول :رمى فالن بسهم أو سهمني يف العسكر ،فقالت :رمى يف
العسكر ،وإنام رمى يف بعض العسكر ،فجاز ذلك عندهم يف القول واخلرب.
بالر رو َحاء ،وإنام أناخت يف جانب منها،
وكذلك تقول العرب :أ َن رخنا البارحة َّ
وتقول :رمى فالن بحجر يف دار فالن ،وإنام رمى هبا يف بعضها أو يف ناحية منها،
معروف ببعضها.
فقالت« :فيها» إذا كانت متصلة معا كلها ،أو بعضها
ٌ

خيرج قول النبيء ÷ُ (( :كل ص ٍ
الة ال
َ
فعىل هذا من القول واملعنى ما ُ َ َّ ُ
فاحت ِة ال ِ
اج)).
ُي رق َر ُأ فِيها بِ ِ َ
ك ِ
تاب َفهي ِخدَ ٌ
إال أن تكون معك حجة من كتاب اهلل ،أو رواية جممع عليها من
رسول اهلل ÷ أنه قال :كل ركعة ال يقرأ فيها بفاحتة الكتاب فهي خداج؛
فتظهر لك احلجة علينا ،وتفسد بذلك ما يف أيدينا ،وإال فقد قام من قرأ يف
األولتني وسبح يف الخرتني بام قال اهلل عز وجل من قوله  ﴿ :

 ﴾ بأوضح ما يكون من احلجة والربهان.

ثم يقال ملن قال ذلك( :)1ألسنا وإياكم جممعني والناس معنا أمجعون عىل أنه

ال جيهر يف الخرتني من كل أربع وفقا ،وال يف الثالثة من املغرب أصال؟ فال جيد
بُدا من أن يقول :نعم ،نحن وغرينا جممعون معك عىل ذلك ،وبه قائلون.
فإذا قال ذلك ،وكان األمر عنده كذلك -قيل له :فهل يف القرآن فيام ّنزل اهلل
من النور والربهان يشء هو أعظم من سورة احلمد؟ ألهنا أم الكتاب ،وملا فيها
أسامؤه.
من أسامء اهلل رب األرباب وتوحيده جل جالله ،وتقدست سبحانه
ُ
( – )1يف نسخة :ثم يقال له من بعد ذلك.
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وفيام ع َّظ َم اهلل من ِ
ف سبحانه من أمرها ما يروى عن النبيء ÷ فيها
ورش َ
قدرهاَّ ،

أنه قال(( :والذي بعثني باحلق نبيئا ما يف التوراة وال يف اإلنجيل الكريم وال يف الزبور
ُ
والقرآن العظيم الذي أوتي ُت ُه)).
للس رب ُع املثاين
وال يف الفرقان العظيم مثلها ،وإهنا َّ
ومن ذلك ما يروى :أهنا مل تقرأ عىل مريض قط إال شفي ،ومل يقرأها مكروب إال
كفي و ُن رجي ،وال توسل هبا أحد إىل اهلل سبحانه إال أعطي.
فإذا قال :إهنا لكذلك وعىل أفضل من ذلك -قيل له :فإذا كانت عندكم
وغريها؟
كذلك فلم أخفيتموها ومل جتهروا يف صالة الليل هبا فيام تقرأوهنا فيه
َ
وبأي سبب قرأمتوها يف الخرتني ومل جتهروا هبا ،وهي أعظم ما به نقرأ

وتقرؤون ،وفيها من الروايات ما نروي وتروون؟
فإن قال :نحن مل ُن رخ ِفها ،وإنام اتبعنا الرواية يف ترك اجلهر هبا يف الخرتني،
وجهرنا هبا وبغريها يف األولتني.
وغريكم فليست الرواية عنده فيها
رويت وأصحابُك ذلك،
قيل له :أنت
َ
ُ
كذلك ،وهذا أمر مل نجمع نحن وأنتم عليه ،بل نحن فيه عىل خالف ذلك
نقتدي به ونرويه ،وأنت فال جتد لنفسك حجة تزيح هبا ما تكرهه من قولنا
وتنفيه ،وتدفع به فاحش ما ألزمناك يف خمافتتك هبا وترك اجلهر بقراءهتا ،فكيف
تنسبه -وقد استفظعته من قولك ،وكرهته يف نفسك -إىل نبيئك ÷؟ أقم لنا
بذلك حجة وتبيانا ،وأثبت لنا عىل قولك شاهدا وبرهانا.
فإن قال :حجتي أن اهلل يقول لنبيئه ÷    ..﴿ :

فج َه ررنا يف بعض الصالة
[ ﴾        اإلساء]َ ،

وخافتنا يف بعضها بالقراءة.

قيل له :إن معنى قول اهلل سبحانه     ﴿ :

 ﴾     إنام هو يف األوقات والصلوات أنفسها ،وفيام فرق

اهلل به بني الساعات من الليل والنهار واألوقات.
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ذهبت إليه من
والسبيل بني هذين احلالني فهو األوسط من األمرين ،ال ما
َ
التفرقة بني ما مجع اهلل سبحانه من الركعات؛ فأمر اهلل سبحانه نبيئه ÷ أن
جيهر فيام قرأ فيه من صالة الليل واألسحار ،وأمره أن خيافت فيام قرأ فيه من
مجيع صالة النهار؛ لقوله.﴾     ﴿ :

وقد حيتمل أن يكون معنى ذلك هنيا من اهلل سبحانه لرسوله ÷ عن

اجلهر الشديد الفظيع الذي ينكره السامعون ،وعن املخافتة التي ال يسمعها
املستمعون ،فأمره -جل جالله عن أن حيويه قول أو يناله -أن يبتغي بني هاتني
املنزلتني سبيال ،وأن يقول يف القراءة قوال وسطا وقيال ،والسبيل بني هاتني
احلالتني فهو األوسط من األمرين.
ولو كان كام ذكرت أنه أمره أن جيهر بالقراءة يف الركعتني األولتني ،وأن
خيافت فيام سوى ذلك من الخرتني -للزمه أن جيهر يف األولتني من الظهر
والعص كام جيهر يف األولتني من املغرب والعشاء سواء سواء؛ ألن الية مل تبني
ليال من هنار ،وال هنارا من ليل ،وإال فام الفرق بني ذلك؟ وما حجتك يف ترك
اجلهر هنارا إن كان ذلك كذلك؟
فال جتد بُدا من الرجوع إىل ما به قلنا ،واإلقرار لنا بام ذكرنا ،أو املقام عىل

الباطل واملحال ،والتعلق بام ال حجة فيه من فاحش املقال.

فلام أن صح إجامعنا وإجامعكم ،وثبت مقالنا ومقالكم -عىل أن
الرسول ÷ مل تسمع منه قراءة يف الركعتني الخرتني ،وأنه خافت بام قال
من القول فيهام بإجامع املسلمني -علمنا أنه مل يقرأ فيهام قرآنا ،ومل يتل فيهام
فرقانا ،وأنه لو كان قرأ شيئا من كتاب الرمحن جلهر به وأبانه غاية البيان؛ ألنه كله
نور وهدى ،وضياء مستبني وشفاء ،وليس فيه يشء حقري خيفى.
وإنام جعل اهلل القرآن منفعة لكل إنسان ،وأمر نبيه بتبيينه للعاملني ،وإيقاره يف
آذان السامعني ،وأمر العباد باالستامع له واإلنصات ،واالعتبار بام يستمعون فيه
من البينات ،والتصديق بام تنطق به نواطق اليات.
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والقرآن فأعظم وأجل من أن خيافت ببعض قراءته ،أو خيفى عىل السامعني يشء
أس رسول اهلل ÷ قو َله يف الركعتني الخرتني -علمنا أنه قد ذكر
من آياته .فلام َّ

اهلل فيهام بغري ما ذكره يف األولتني قبلهام ،فذكره سبحانه يف األولتني بالقرآن فجهر،

وذكره يف الخرتني بالتسبيح فسرت؛ ليفرق ÷ بني التسبيح والقرآن؛ تعظيما
منه ملا عظم اهلل من ُم رن َز ِل الفرقان ،الذي جعله حجة وهدى لكل إنسان.
فكان إخفاؤه يف الخرتني ملا يقول دليال عىل أنه ذكر اهلل عز وجل بغري
القرآن من القول ،وأنه سبح كام قال َم رن قال بالتسبيح.
أال ترى أن الصالة كلها بنيت عىل اللفظ فيها بستة أصناف من القول
والكالم ،ال جيوز غريهن يف قعود وال قيام ،وال ُينطق فيها بسواهن ،وال ُيتكلم
أبدا بغريهن:
فأوهلن :الدعاء إىل الصالة ،وهو األذان ،وذلك قول اهلل سبحانه:
﴿             

[ ﴾         اجلمعة].
احل رمدُ لِ َّل ِه ا َّل ِذي َمل َي َّت ِ
خ رذ
والثاين :االفتتاح ،وهو أن يقول املتوجه للصالة « :ر َ
ر
رش ٌ
يك ِيف ا رل ُم رل ِك َو َمل ر َي ُك رن َل ُه َو ِ ٌّيل ِم َن الذ رل» ،وذلك قول اهلل عز
َو َلدا َو َمل ر َي ُك رن َل ُه َ ِ
وجل لرسوله ÷        ﴿ :
[ ﴾        اإلساء.]110

والثالث :التكبري ،وهو حتريمها ،وذلك أ رم ُر اهلل لنبيئه من بعد االفتتاح
بالتكبري؛ فقال من بعد قوله﴿ :﴾     ﴿ :

 ،﴾ فأمره بالتكبري.

والرابع :فهو القراءة فيها ،وذلك قوله عز وجل:

[ ﴾املزمل.]20

﴿   
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واخلامس :التسبيح ،وذلك قوله سبحانه     ﴿ :

[ ﴾       األعىل].

والسادس :حتليلها ،وهو التسليم؛ وذلك قول اهلل سبحانه ﴿ :

           
 

[ ﴾اجلمعة] ،يريد بقولهُ :﴾﴿ :فرِ َغ من أداء

وح َّل بالتسليم ما كان حراما فيها من كالم املتكلمني وغريه من أفعال
فرضهاَ ،
ني مفهوم ،والتكبري فمسموع بني
الفاعلني ،فكان األذان معلوما،
واالفتتاح َف َب ر ٌ
ُ
فمجهور فيها بِأبر َ ِ
ني البيان ،وكان التسبيح خمافتا
الربهان ،والقراء ُة يف صالة الليل
ٌ
به عىل كل احلاالت ،يف السجدات من الصالة والركعات ،والتسليم فظاهر
معروف بذلك مفهوم.
مسموع ،غري ُم َرس به وال مكتوم ،وحده عند األمة كلها
ٌ

فلام أن عرفنا مجيع ما ُيتك َّل ُم به للصالة وفيها ،ويدعو به الداعون إليها -مل

نجد شيئا مام ُيتكلم به هلا وفيها خيُافت به إال التسبيح فقط واالفتتاح ،وقد قيل:
إنه ال يضيق عىل املفتتح أن جيهر باالفتتاح.
والتسليم ،ومل نجد التسبيح أبدا إال
والتكبري والقراء َة
ووجدنا الندا َء ُجيهر به،
َ
َ

ُخمافتا به ،سنة فيه ماضية ،وعليه من الرسول ÷ جارية.

ثم وجدنا الرسول ÷ قد خافت يف الركعتني الخرتني؛ فعلمنا أن ما
روي لنا من التسبيح عنه فيهام حق من كلتا اجلهتني :جهة الرواية عن الثقات من
آل الرسول ،وجهة ما تبني لنا يف العقول؛ ألنه خافت فيهام بقوله ،وال خيافت يف
الصالة إال بالتسبيح ،كام خيافت به يف الركوع والسجود ،فوجدنا التسبيح خمافتا
به أبدا راكعا وساجدا.
ثم وجدناه ÷ قد خافت يف بعض الركعات؛ فعلمنا أنه قد قال فيهام ما
يقول يف الركوع والسجود ،مام ُخيافت به من التسبيح للواحد املعبود .فهذا إىل
قوله سبحانه[ ﴾  ﴿ :طه ،]13يريد :أقم الصالة بذكري،
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وأفضل الذكر بعد القراءة ما اختاره من التسبيح الواحدُ الرمحن ،وهو ما روي
عن أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب -رمحة اهلل عليه -أنه كان يسبح به يف
الخرتني ،وهو( :سبحان اهلل ،واحلمد هلل ،وال إله إال اهلل ،واهلل أكرب؛ يقول ذلك
صحح لنا التسبيح يف
ثالث مرات) ،فكل ذلك تصح لنا به الرواية عن سلفنا ،و ُي ر
الخرتني من صالتنا.
وفيام احتججنا به من احلجج ما أغنى وكفى من أنصف من ذوي العلم ِ
واحل َجا.
حدثين أبي ،عن أبيه :أنه سئل عام يقال يف الركعتني الخرتني من كل أربع من
الصلوات؟ فقال :يسبح فيهام ِبـ«سبحان اهلل ،واحلمد هلل ،وال إله إال اهلل ،واهلل
أكرب»؛ وكذلك روي لنا عن عيل بن أيب طالب -رمحة اهلل عليه -أنه كان يسبح فيهام.
قال حييى بن احلسني @ :مل يفعل ذلك أمري املؤمنني حتى أيقنه من فعل خاتم
النبيني صىل اهلل عليه وعىل أهل بيته الطيبني.
قال حييى بن احلسني @ :فإذا جلس يف آخر صالته األربع والثالث قال« :بس ِم
احل رسنى كُلها هللِ ،ر
أش َهدُ أ َّن َال إ َل َه إالّ اهللُ ،وحدَ ُه
اهللِ ،وباهللِ ،واحلمدُ هللِ ،واألسام ُء ُ
أن ُحمَمدا عبدُ ه ورسو ُله ،ال َّلهم ص رل عىل ُحم َ ٍ
مد وعىل ِ
آل
ال َ ِ
ُ َّ َ
رش ري َك َل ُه ،وأشهدُ َّ َّ
ِ
وبار رك عىل ُحم َ َّم ٍد وعىل ِ
حممدِ ،
يم و َعىل
رت عىل
آل ُحم َ َّم ٍد ،كام َص َّل ري َت وبَ َارك َ
إبراه َ
ِ
ب إىل اهلل بام شاء من الدعاء.
آل
إبراهيم إ َّنك َمحِ ريدٌ َ ِجم ريد» ،ثم يسلم ،وين َرص ُ
َ
وبذلك حدثني أيب عن أبيه يف التشهد ،وكان يرويه عن زيد بن عيل -رمحة اهلل
عليه -عن آبائه عن عيل بن أيب طالب رمحة اهلل عليه.
قال حييى بن احلسني _ :إذا صىل اإلمام برجل واحد فليقف الرجل الواحد عن
يمني اإلمام ،فإن كانا اثنني اصطفا وراءه صفا ،وتقدمهام وصىل هبام ،وإن كانوا
جامعة اصطفوا وراءه صفا أو صفني أو أكثر ،عىل قدر ما يكون الناس وسعة
املكان ،وي َس ّووا بني مناكبهم ،وال يرتكوا بينهم خلال ،وال خيتلفوا يف مواقفهم؛
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فإنه بلغنا عن رسول اهلل ÷ أنه قال(( :أقيموا صفوفكم وال ختتلفوا
فيخالف اهلل بني قلوبكم)).
قال حييى بن احلسني _ :وال جيوز للرجل أن يصيل بالنساء وال رجل معهن؛
فإن كان معهن رجل فال بأس أن يصيل به وهبن ،يقف الرجل عن يمني اإلمام،
ويصطف النساء من ورائهام صفا واحدا ،وإن كانت امرأة واحدة ورجل واحد
وقف الرجل عن يمني اإلمام ،ووقفت املرأة من وراء اإلمام.
فإن كان مع الرجل واملرأة خنثى :فإن كان بول اخلنثى يسبق من الذكر فهو
ذكر؛ اصطف هو والرجل وراء اإلمام ،ووقفت املرأة من ورائهام ،وإن سبق بوله
من الفرج فهو أنثى؛ فليقف الرجل عن يمني اإلمام ،وليصطفا هام من وراء
اإلمام؛ فإن أتى البول من الفرجني مجيعا فهو خنثى ُل رب َس ٌة؛ فليقف الرجل عن
يمني اإلمام ،وليقف اخلنثى من وراء اإلمام ،ولتقف املرأة من وراء اخلنثى.
فإن حدث باإلمام حدث فليخرج و رل ُيتِ َّم كل واحد من هؤالء صالته لنفسه،
وال يقدر م الرجل الذي عن يمينه مكانه ليتم صالته؛ ألنه إذا قدمه فقد صىل
بم رر ٍأة وال يكون معها رجل،
الرجل باملرأة واخلنثى؛ وال جيوز لرجل أن يصيل َ
إال أن يكون رجل يصيل بأهله ،فال بأس بأن يصيل الرجل بأهله وحرمه يف منزله
صالة نافلة فقط.
فإن كان مع اإلمام رجالن وخنثيان لبسة وامرأتان -فليتقدم اإلمام،
وليصطف الرجالن من ورائه ،ثم ليقم اخلنثيان من وراء الرجلني ،ولتقم
املرأتان من وراء اخلنثيني .فإن حدث باإلمام حدث ينقض وضوءه فليقدم أحد
الرجلني فيوقفه مكانه ،ولريجع الرجل الخر فليقف عن يمني صاحبه ،ثم ليتم
هبم الصالة( ،وال يعتد بالركعة التي فسد فيها الوضوء عىل اإلمام(.))1
( –)1ما بني القوسني مل يذكر يف بعض النسخ القديمة املصححة ،ومل يرشح عليها املؤيد باهلل
والقايض زيد ،فحذفها الصواب ،واهلل أعلم .ويف حاشية :هذا من قوله« :وال يعتد بالركعة» إنام
=
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قال حييى بن احلسني _ :يصيل النساء بعضهن ببعض ،وتؤمهن أطهرهن
وأعفهن وأقرأهن لكتاب رهبن ،ولتكن التي تؤمهن واقفة يف وسط صفهن،
وهن عن يمينها وعن يسارها ،وال تتقدم أمامهن ،فإن كانتا امرأتني فأمت
إحداهام األخرى فلتقف املؤمتة عن يمني ال َّمة ،وإن كن ثالثا وقفت التي تؤمهام
بينهام متوسطة عليهام ،ووقفت واحدة عن يمينها واألخرى عن يسارها.
وكذلك فلتؤمهن اململوكة والعمياء إذا كانتا من أهل العفة والثقة والتقوى.
ويف ذلك :ما بلغنا عن رسول اهلل ÷ أنه دخل عىل أم سلمة وعندها نسوان
يصلني أو قد صلني ،فقال هلا ÷َ (( :أ َال َأ َُم رتِهِ َّن؟)) فقالت :يا رسول اهلل ،أو
يصلح ذلك؟ قال(( :نعم ،ال ُه َّن أمامك وال خلفك ،ولكن عن يمينك
وعن شاملك)).
÷
قال حييى بن احلسني _ :بلغنا عن رسول اهلل ÷ أنه قال(( :كل صالة ال
يقرأ فيها بفاحتة الكتاب فهي خداج)).
وكذلك بلغنا عن أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب رمحة اهلل عليه أنه قال( :كل
صالة بغري قراءة فهي ِخدَ اج).
قال حييى بن احلسني @ :واخلداج فهي الناقصة التي مل تتم ،وما مل يتم فهو باطل.
قال حييى بن احلسني _ :وإنام أراد رسول اهلل ÷ بذلك :الصالة كلها،
األربع والثالث ،فأما إذا قرأ يف ركعة أو ركعتني من تلك الصالة فليست بخداج
وهي تامة؛ ألن رسول اهلل ÷ إنام أبطلها إذا مل يقرأ يشء من القرآن
ملحقا يف بعض النسخ ،وفيه ما ترى.
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جممع عىل أن من نيس
يف بعضها ،وعىل ذلك إجامع آل الرسول ÷ ،كلهم
ٌ
القراءة يف إحدى ركعتيه سجد سجديت السهو ،وكانت صالته تامة إذا كان قد
قرأ يف بعض الركعات.
﴿

﴾

مح ِن
الر ر َ
قال حييى بن احلسني _ :ال صالة عندنا ملن مل جيهر بِـ﴿ب رِس ِم اهللِ َّ
الر ِح ري ِم﴾ ،واحلجة عندي يف ذلك :أهنا ال ختلو من أن تكون آية من القرآن أو ال
َّ
تكون آية.
فإن كانت آية فهي من القرآن جيب أن تقرأ عند قراءة احلمد ،وهي آية ثابتة يف
وأوال هلن،
كل سورة من القرآن ،كررها اهلل تبارك وتعاىل فيهن ،وجعلها مفتاحا َّ
وذكر لذي
أسامؤه العظام،
وكان تكريره إياها تعظيام منه سبحانه هلا؛ ألهنا ك َّلها
ُ
ٌ
اجلالل واإلكرام.
خيا َف َت هبا؛ ألهنا من كل
فإذا كان ذلك كذلك فال جيوز أن تطرح ،وال أن ُ َ
سورة أوهلا ومبتدأها ،ومتى ُخ روفِ َت هبا يف احلمد فقد ان ُت ِق َص رت و ُغ ر َري رت ،ومل جيهر

هبا كلها؛ إذ قد خوفت ببعضها ،وأول السورة أوىل باإلظهار واجلهر به؛ ألنه

مفتاحها ،مع ما ذكرنا ورشحنا يف «بسم اهلل الرمحن الرحيم» من الفضل
والتفضيل؛ إذ كلها متجيد وذكر وأسامء للواحد اجلليل.
وإن كانت ليست من القرآن فام ينبغي ألحد وال جيوز أن يقرأها وال يقوهلا
يف صالته خافت هبا أم جهر؛ ألهنا -إن كانت كذلك -وحاشا هلا أن تكون عىل
ذلك -زياد ٌة يف الصالة ،وكال ٌم ليس جيب الكالم به فيها.
حدثين أبي ،عن أبيه القاسم بن إبراهيم _ ،عن أيب بكر بن أيب أويس ،عن
احلسني بن عبد اهلل بن ضمرية ،عن أبيه ،عن جده ،عن عيل بن أيب طالب رمحة
اهلل عليه ،قال( :من مل جيهر يف صالته بـ«بسم اهلل الرمحن الرحيم» فقد أخدج
صالته).
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وبلغنا عن رسول اهلل ÷ أنه قال(( :كل صالة ال جيهر فيها بـ«بسم اهلل
الرمحن الرحيم» فهي آية اختلسها الشيطان)).
قال حييى بن احلسني _ :يكره للمصيل أن ينفخ يف صالته ،أو يشري ،أو
يتفكر ،أو يمسح جبهته من تراب السجود ،أو يعبث بلحيته ،أو يفرقع أصابعه،
أو يرفع إحدى رجليه يف قيامه عىل األخرى ،أو يعبث بتنقية أنفه ،أو يلتفت يف
صالته عن يمينه أو عن يساره.
ويف ذلك

ما بلغنا عن رسول اهلل ÷ أنه نظر إىل رجل يعبث بلحيته يف

صالته فقال(( :لو خشع قلب هذا خلشعت جوارحه)).
قال حييى بن احلسني @ :ومل أر أحدا من علامء آل الرسول ÷ ومل
أسمع عنه يقول( :آمني) بعد قراءة احلمد يف الصالة ،ولسنا نرى قوهلا يف
الصالة؛ ألهنا ليست من القرآن ،وما مل يكن من القرآن فال جيوز قوله وال
الكالم به يف الصالة إلنسان.
حدثين أبي عن أبيه :أنه سئل عن قول (آمني) يف الصالة؟ فقال :ما أحب أن
تقال؛ ألهنا ليست من القرآن.

قر ُأ خلف اإلمام فيام جهر فيه ،ويقرأ فيام مل جيهر
قال حييى بن احلسني _ :ال ُي َ
فيه؛ ألن اهلل سبحانه قد أمر باإلنصات واالستامع ،ومن قرأ فلم ُينر ِص رت ،ومن مل
ينصت فلم يستمع ،وذلك قول اهلل سبحانه   ﴿ :
   

[ ﴾األعراف] ،فأمر تبارك وتعاىل

باإلنصات واالستامع لقراءة اإلمام؛ فلذلك قلنا :إنه ال جيوز أن يقرأ خلف
خلف اإلمام
اإلمام فيام جهر فيه .فأما ما مل َجي َهر فيه من الصالة فال بد أن يقرأ َم رن
َ

90

فيه باحلمد وما تيرس من القرآن؛ ألن اإلنصات إنام جيب لالستامع؛ فإذا مل يكن من
جهر يسمع بطل اإلنصات ،ووجبت القراءة فيام كان كذلك من الصلوات.
اإلمام ٌ
حدثين أبي ،عن أبيه القاسم بن إبراهيم  #أنه كان يرى القراءة خلف اإلمام
فيام خافت فيه ،ويكره القراءة خلفه فيام جهر فيه ،وكان يقول :قد أمر اهلل
سبحانه باإلنصات ،وإذا قرأ فلم يستمع ومل ينصت.
قال حييى بن احلسني _ :ال نرى ُ
والقنوت
وت إال يف الصبح والوتر.
ُ
الق ُن َ
فقنوت الصبح .والقنوت عندنا من بعد الركوع،
عندنا والذي نستحبه وال نحب تركه
ُ
ولسنا نراه قبله ،وليس بعد القنوت عندنا إال التكبري واالنحطاط ساجدا.
والقنوت سن ٌةَ ،من تركها مل يفسد عليه يشء من دينه ،وال نحب له إغفاله وال
ُ
تركه ،ولسنا نقول :إن وجوبه كوجوب غريه من فرائض الصلوات املعلومات.
حدثين أبي عن أبيه :أنه سئل عن القنوت فقال :ليس بفريضة الزمة ،وهو سنة
حسنة يستحب فعلها.
قال حييى بن احلسني _ :أحب ما يقنت به إلينا ما كان آية من القرآن مام فيه دعاء
ومتجيد وذكر هلل الواحد احلميد ،مثل قول اهلل عز وجل   ﴿ :
             
              
              

[ ﴾     البقرة].

وبقول اهلل سبحانه          ..﴿ :

[ ﴾   البقرة].
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وإن شئت قن ََّت بعد التسليم من الوتر بالقنوت الذي ع َّل َم ُه النبيء ÷
ابنه احلسن بن عيل رمحة اهلل عليه ،ويروى عن عيل بن أيب طالب  #أنه قال:
(إن جربيل -صىل اهلل عليهَ -ع َّل َم هذا القنوت النبيء ÷ ،فعلمه
النبيء ÷ ابنه احلسن ،وهو(( :اللهم اهدين فيمن هديت ،وتولني فيمن
توليت ،وعافني فيمن عافيت ،وبارك يل فيام أعطيت ،وقني رش ما قضيت ،إنك
تقيض وال يقىض عليك ،ال يذل من واليت ،وال يعز من عاديت ،تباركت ربنا
وتعاليت)) قال :وزاد فيها رسول اهلل ÷(( :اللهم إين أسألك اهلدى
والتقى والعفة والغنى ،وأعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو)).
وهذا القنوت ُي رق َن ُت به بعد التسليم من الوتر ،وال نحبه قبل التسليم؛ ألنه ليس
بقرآن ،وال يقنت يف الصالة إال بام كان من كتاب اهلل عز وجل ،وقد قيل :إن ما
روي يف هذا القنوت عن رسول اهلل ÷ كان قبل حتريم الكالم يف الصالة.
ومن أحب أن يقنت بقنوت أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب @ فيقنت به
(الله َّم
بعد التسليم من الوتر كذلك كان أمري املؤمنني يقنت به وكان يقول:
ُ
األيدي ،وأ رف َض ِ
ِ
ت األبر َص ُار ،وبُ ِس َط ِ
إليك ُرفِ َع ِ
َ
لوب ،و ُد ِع ري َت بِاأل رل ُس ِن،
ت
ت ال ُق ُ
إليك ِيف األ رع َم ِ
بني َقو ِمنا بِ ِ
َ
خري
وحتو ِك َم
الله َّم اف َت رح بَيننا و َ
ُُ
الُ ،
احلق وأ رن َت ُ
ال َف ِ
نيَ ،ن رش ُكو َ
اه َر ال ِف َت ِن،
احت َ
إليك َغ ري َب َة نبيئنا ،وكثر َة َعدُ رونا ،و ِق َّل َة َعدَ ِدنا ،و َت َظ ُ
الله َّم أ ِعنَّا بِ َف رت ٍح ُت َع ِج ُل ُه ،و َن ٍ
ِ
وسلطا ِن َحق ُت رظهِ ُر ُه ،إِ َل َه
وشدَّ َة َّ
الز ِ
منُ ،
ص ُنعز بِ ِهُ ،
اخلل ِق آمني).
وكان أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب يقنت هبذا( )1فيلعن رجاال يسميهم
بأسامئهم ،منهم :معاوية بن أيب سفيان ،وعمرو بن العاص ،وأبو األعور
السلمي ،وأبو موسى األشعري.
( – )1ال توجد « :هبذا » يف (نخ).
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قال حييى بن احلسني _ :كل قنوت يكون بغري القرآن فهو غري جائز ،وال نرى
القنوت يف الفرض وال يف غريه إال بالقرآن.
قال حييى بن احلسني _ :جيزي الرجل أن يصيل يف ثوب واحد ،إن كان قميصا
َز َّر ُه عليه ،وإن كان رداء عقد طرفيه يف قفاه .وكذلك روي عن رسول
اهلل ÷ :أنه صىل بالناس آخر صالة صالها يف مرضه الذي قبض فيه يف
َش رم َل ٍة َخ ري َرب َّية عاقدا بني طرفيها يف قفاه.
قال حييى بن احلسني _ :وال ُي َّ
صىل يف ثوب واحد ،حتى يكون ثوبا صفيقا ال
يصف املصيل فيه ،ويكون سابغا ينحدر عن الركبتني ،ويقارب حد الوضوء من
الكعبني.
وينبغي ملن صىل يف رداء أن يعقده ويرخي جوانبه عىل رؤوس منكبيه حتى
ِ
الرداء حمرما مل يعقد طرفيه يف القفا ،وردهام عىل
تسترت هربتاهام ،وإن كان املصيل يف
ِ
الرداء ،ويسترت املنكبان بجوانبه معا.
صدره ردا حتى يستمسك عىل الكتفني
قال حييى بن احلسني _ :وجيزي املرأة أن تصيل يف رداء واحد غامر لرأسها
وجسدها ،إذا مل يمكنها خامر ختمر به رأسها ،وجيب عليها أن ترد جوانب الرداء
عىل ذراعيها وعضدهيا ،وتلتف يف الرداء التفافا ساترا لظهرها وبطنها ومناكبها
ورأسها وصدرها وساقيها.
وإن كان قميصا واحدا سابغا ،وكانت إذا أدخلت رأسها يف جيبه مل ينكشف
من ورائها يشء من ساقيها -جازت هلا الصالة فيه ،ووجب عليها أن تتحفظ
من جيبه حتى ال يبدو عند ركوعها وسجودها منه صدرها.
وجيوز للرجل أن يصيل يف ساويل ومنديل عىل كتفيه سابغ ،وإن مل يكن
منديل وكانت عاممة فلريددها عىل منكبيه ،ويسدل أطرافها من جانبيه أو بني
يديه ،وكذلك إن ائتزر بمئزر فلريفعه إىل قرب الرسة ،ثم يسدل ما أمكنه
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من اللباس من منديل أو عاممة أو غريهام من الرياش عىل منكبيه ،ويرد أطراف
ذلك عىل صدره وثدييه.
قال حييى بن احلسني _ :من ضحك يف صالته َ
فق ره َقه ،أو مأل فاه ضحكا ،أو ما
هو دون ذلك من الضحك الذي يقطع عليه ما هو فيه من قراءته ،أو يشغله عام هو
فيه من صالته -فقد انقطعت عليه الصالة ،ووجب عليه االستئناف هلا واإلعادة.
فأما ما يقول به أهل العراق من أن القهقهة تقطع الصالة وتنقض الوضوء
فلسنا نقول فيه بقوهلم ،وال نذهب فيه إىل مذهبهم؛ ألن القهقهة إنام قطعت
الصالة ألهنا شغلت عن الصالة ،وقطعت عىل صاحبها ما كان فيه من القراءة،
احلقري الوضو َء
الصوت
وهو :صوت خيرج من القهقهة يسري ،ولو قطع هذا
ُ
ُ
لقطعه الصوت الكبري ال احلقري ،والكالم الدائم اخلطري .والكالم فال يقطع
الوضو َء منه إال ما كرهه الرمحن ،وعاقب عليه املتكلم به من اإلنسان ،والوضوء
فال يقطعه إال ما قد رشحناه يف باب الوضوء وحددناه.
قال حييى بن احلسني _ :جتوز الصالة خلف أهل الديانة والورع والعفاف
والصدق والوفاء ،كائنا من كان :من أعمى أو ُملوك أو ولد زنا ،إذا كانوا
عارفني بحدود الصالة ،حافظني ملا حيتاجون إليه هلا من قراءة القرآن.
وكذلك البدوي ،إذا كان عارفا بأمور صالته ،حافظا ملا جيب عليه حفظه من
القرآن ،وكان ورعا عفيفا مسلام معروفا بذلك -فال بأس بالصالة خلفه ،وإنام
تكره الصالة خلف البدوي إذا كان جاهال بام ال يسعه جهله.
شارب
وال جتوز الصالة خلف ذي ُج رر ٍأة يف دينه عندنا :من فاسق ،وال
ِ
مسكر ،وال خائن أمانة ،وال صاحب كبرية ،وال ظامل ،وال آكل حرام ،وال جائر
يف حكم ،و الشاهد زور ،وال عاق بوالديه ،وال قابل رشوة يف احلكم،
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وال معروف بالكذب وقول الزور؛ ألن اهلل سبحانه يقول:

﴿ 

[ ﴾          النحل]،

وال ذي معصية وجبت عىل صاحبها العقوبة من اهلل؛ ألن صالة املؤمتني معقودة

بصالة إمامهم :يقومون بقيامه ،ويقعدون بقعوده ،ويسلمون بسالمه ،ويفسد
عليهم من صالهتم ما فسد( )1عليه .وصالة من كان من الفاسقني فغري مقبولة عند
رب العاملني؛ ألن اهلل سبحانه يقول[ ﴾    ﴿ :المائدة،]29

وإذا كانت صالة اإلمام غري مقبولة فهي فاسدة باطلة ،وإذا فسدت صالة اإلمام
عليه فسدت صالة املؤمتني به.
أال ترى أنه لو سها ومل يسه املؤمتون به لوجب عليه وعليهم أن يسجدوا
سجديت السهو وإن كانوا هم مل يسهوا.
وكذلك لو صىل هبم عىل غري وضوء لكانت صالته باطلة ،وكانت صالهتم
لصالته تابعة يف فساد أو صالح.
ويف ذلك :ما يروى عن النبيء ÷ أنه قال(( :إن سكم أن رتزكُو صالتكم
فقدموا خياركم)).
ويف ذلك :ما يروى من القول عنه ÷ أنه أتى بني جممم فقال(( :من
يؤمكم؟)) قالوا :فالن ،فقال(( :ال يؤمنكم ذو جرأة يف دينه)).
حدثين أبي ،عن أبيه القاسم بن إبراهيم @ أنه سئل عن إمامة األعمى واململوك
وولد الزنا ،فقال :جتوز إمامتهم كلهم إذا مل يعرف واحد منهم بكبرية وال ريبة.
قال حييى بن احلسني _ :ومن ابتيل بحضور صالة من ال جتوز إمامته ،ومل
يأمن إن هو خرج عنهم وتركهم عىل نفسه رضرهم -تاقاهم بالقيام معهم ،ومل
يعتقدها له صالة؛ ألن إما َم القوم وافدُ هم إىل اهلل ،وال ينبغي أن يكون وافد

املسلمني إال رضا يف الدين.
( – )1يفسد (نخ).
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قال حييى بن احلسني _ :من دخل يف جامعة وقد وقفت واصطفت من وراء
إمامها ،فلم جيد له يف صفها مكانا يقف فيه -فليجذب رجال من الصف فليقمه
معه ،وليصليا بصالة إمامهام؛ فإنه ال ينبغي أن يصيل الرجل وحده من وراء
الصفوف إال لعلة ب رينة ،وال ينبغي للذي جيذبه إليه أخوه املسلم أن يمتنع عليه،
وصالته مع أخيه ِ
وصلته جلناحه أفضل من صالته حيث كان يف مقامه.
قال حييى بن احلسني _ :وأفضل صفوف الرجال أوهلا إىل اإلمام ،ورش صفوف
النساء أوهلن إىل الرجال .وينبغي للنساء إذا وقفن من وراء الرجال أن يغضضن
أبصارهن عن الرجال يف ركوعهم وسجودهم ،وينبغي للنساء أن يشغلن أبصارهن
بالنظر إىل األرض؛ فذلك أزكى لصالهتن ،وأقرب هلن إىل رهبن.
قال حييى بن احلسني _ :ال أحب ملن قرأ يف صالة الفريضة سجدة أن يسجد؛
ألن السجدة زيادة يف الفريضة ،وال ينبغي أن يزاد فيها كام ال ينبغي أن ينقص
منها ،والواجب أن يؤتى هبا عىل ما فرضها اهلل عليه ،فإن فرضها ال زيادة فيه وال
نقصان ،فإن ذلك أقرب إىل اهلدى واإلحسان.
وأما النوافل فصاحبها فيها خمري ،وال نضيق عليه ما فعل فيها من ذلك ،وأحب
األمرين إيل أال يزيد فيام قام فيه ،ونوى من الصالة أن يصليه ،نافلة وال فريضة .وقد
قال غرينا بغري ذلك ،وروى فيه روايات ،ولسنا نلتفت إىل روايته ،وال نفعل يف
صالتنا ما يفعل يف صالته؛ ألن ذلك ال يصح لنا عن الرسول  ،#وال يثبت
لنا يف حجج العقول.

ٍ
فريضة سجدة زائدة
حدثين أبي عن أبيه أنه قال :ال نرى أن يسجد يف صال ِة

ُقرِ َئ رت يف سورة.
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قال حييى بن احلسني _ :سجدتا السهو جتبان عىل من قام يف موضع جلوس،
أو جلس يف موضع قيام ،أو ركع يف موضع سجود ،أو سجد يف موضع ركوع،
أو سبح يف موضع قراءة ،أو قرأ يف موضع تسبيح.
وقد قيل :من سلم يف غري موضع تسليم ،وروي عن النبيء ÷ أنه صىل
بالناس الفجر فصىل ركعة ثم انصف ،فقام رجل يقال له ذو الشاملني ،فقال :يا
رسول اهلل ،أنسيت أم ُر ِفعت الصالة؟ فقال(( :وما ذاك يا ذا الشاملني؟)) فأخربه،
فجعل يطوف به يف الصفوف فقال(( :أصدق هذا؟ زعم أين صليت واحدة))
صليت واحدة ،قال :فجاء رسول اهلل ÷ فصىل
فقالوا :نعم يا رسول اهلل ،إنام
َ
بالناس ركعة أخرى ،ثم سجد سجديت السهو ثم سلم.
قال حييى بن احلسني _ :ال أدري ما صحة هذا احلديث عن النبيء ÷ يف
الصالة بعد التسليم ،وال أرى أنه صحيح عن رسول اهلل ÷ ،بل القول عندي
فيمن نيس فسلم يف غري موضع التسليم ،ثم ذكر قبل أن يتكلم بكالم أو حيرف
املقام -أن صالته قد انقطعت ،وجيب عليه االستئناف هلا ،فليبتدئ
وجهه عن ذلك
َ
صالته ،وليؤدها عىل ما فرضت عليه من حدودها.
فأما سجدتا السهو فال ُيتِ َّمان صالة ،وال ُينر ِق َصان منها ،وإنام جعلتا مرغمتني
للشيطان .وال تكونان إال من بعد التسليم والفراغ من الصالة التي سها فيها،
فأما قبل التسليم فال جيوز عندنا؛ ألهنام يكونان حينئذ زيادة يف الصالة؛ ألن
التسليم هو حتليلها ،وما كان قبله من الفعل فهو هلا ومنها.
حدثين أبي ،عن أبيه :أنه سئل عن سجديت السهو :قبل التسليم أم بعده؟ فقال:
سجدتا السهو بعد التسليم؛ ألهنام إن كانتا قبله كانتا زيادة يف الصالة ،وإنام
السجدتان بدل من السهو ،وإرغام للشيطان ،كام قال رسول اهلل ÷ ،وقد
صح عن النبيء ÷ أنه سجد سجديت السهو بعد التسليم.
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قال حييى بن احلسني _ :إن حلق اإلما َم راكعا كرب وركع معه ،ثم صىل معه ما
بقي من صالة اإلمام ،فإذا سلم اإلمام قام فأتم ما بقي عليه من صالته ،واعتد
بتلك الركعة التي حلق اإلمام فيها راكعا وإن كان مل يقرأ فيها.
فإن حلقه ساجدا سجد معه ،فإذا قام اإلمام كرب الرجل ونوى أنه مبتدئ
ألول صالته ،ثم يصيل ما بقي من صالة اإلمام :يقعد بقعوده ،ويقوم بقيامه،
فإذا سلم اإلمام قام فأتم ما بقي عليه من صالته ،وال يعتد بذلك السجود الذي
سجده مع اإلمام؛ ألنه قد فاته الركوع ،وإذا فاته الركوع فقد فاتته تلك الركعة؛
ألن اهلل سبحانه قال يف كتابه﴾     ﴿ :

[احلج ،]75فجعل الصالة ركوعا وسجودا ،فمن حلق الركوع فقد حلق تلك
الركعة ،ومن فاته ركوعها مل حيتسب بسجودها.
وقد قال غرينا :إنه إذا حلق اإلمام ساجدا كرب لصالته ثم سجد ثم قام بقيام
اإلمام ،وكان تكبريه َّأوال جمزيا له عن التكبري بعد قيامه .ولسنا نرى ذلك ،وال
نرى أن يكرب إال من بعد قيام اإلمام وقيامه؛ ألن تكبريه دخول منه يف حدود
صالته ،ولسنا نرى له أن يدخل بني التكبري وبني القراءة جلوسا وال سجودا،
صات إن
وال نرى بعد التكبري إال القراء َة إن كان اإلمام خمافتا،
واالستامع واإلن َ
َ
كان اإلمام بقراءته جاهرا.

فإن حلقه وقد صىل واحدة وهو راكع يف الثانية فليكرب ولريكع ،وليعتد هبذه
الركعة ،وليعتقد أهنا أول صالته ،ثم ليسجد بسجود إمامه ،فإذا قعد اإلمام يف
الثنتني فليقعد معه بقعوده وإن كانت تلك الركعة أول صالته ،ثم ليقم بقيام
اإلمام ،فإذا أتم اإلمام صالته فليجلس معه حتى يسلم اإلمام ،فإذا سلم اإلمام
فليقم هو فليتم صالته .وال بأس بالقعود مع اإلمام فيام ال يقعد فيه من صالة
املؤتم به ،ولو قعد يف كل ركعة ،إذا كان اإلمام يقعد يف موضع قعوده.
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من ذلك رجل حلق اإلمام يف صالة املغرب ،وهو يف الركعة الثانية ،فكرب ودخل
معه يف الصالة ،ثم ركع اإلمام وسجد ،وركع معه وسجد هذا الرجل؛ فجلس
اإلمام يف هذه الركعة التي هي ثانية له فينبغي هلذا الرجل أن يقعد معه بقعوده
وإن كان يف األوىل من صالته ثم يقوم اإلمام ويقوم معه.
فإذا صىل اإلمام الثالثة من صالته وجلس يف التشهد فليجلس الرجل فليتشهد
يف الثانية من صالته ،ثم ال يربح جالسا حتى يسلم اإلمام ،فإذا سلم اإلمام فليقم
املؤتم فليصل ركعته الثالثة ،ثم ليقعد فليتشهد وليسلم ،وقد جلس يف كل ركعة
جلسة ،وذلك له جائز إذا كان اإلمام الذي فعله .وال جيوز للمؤتم أن خيالف
اإلمام يف يشء من فعله ،وال يقوم وهو قاعد ،وال يقعد وهو قائم ،وال يركع وهو
ساجد ،وال يسجد وهو راكع،بل يعمل كعمله ويفعل يف صالته كفعله.
قال حييى بن احلسني _ :وكذلك النساء إذا حلقن الصالة كام يفعل الرجال يف
ذلك فليفعلن.
ولو أن رجلني أو رجاال دخلوا مسجدا ُجي َّمع فيه فوجدوا الناس قد قضوا
مجع غريهم ،وإن
مجعوا كام َّ
الصالة -فهم باخليار :إن شاءوا أمهم أحدهم و َّ
أحبوا َص َّلوا فرادى وأ َّدوا ما افرتض اهلل عليهم أشتاتا.
حدثين أبي عن أبيه أنه سئل عن قوم دخلوا مسجدا وقد فاتتهم فيه اجلامعة هل جيمعون
فيه أم يصلون فرادى؟ فقال :ال بأس باجلمع فيه وإن صلت قبلهم فيه جامعة.
قال حييى بن احلسني _ :فضل اجلامعة عىل الفرادى كفضل يوم اجلمعة عىل
سائر األيام ،وكذلك روي لنا وبلغنا عن أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب رمحة اهلل
عليه أنه قال :قال رسول اهلل ÷(( :لن تزال أمتي ُي َكف عنها ما مل ُي رظهِ روا
خصاال :عمال بالربا ،وإظهار الرشا ،وقطع األرحام ،وترك الصالة يف اجلامعة،
وترك هذا البيت أن ُي َؤ َّم؛ فإذا ترك هذا البيت أن ُي َؤ َّم مل ُينا َظروا)).
قال حييى بن احلسني _ :وكذلك كل كبرية وعد اهلل عليها النار.
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حي عىل
حي عىل الصالة َّ
قال حييى بن احلسني _ :إذا أقام املؤذن فقالَّ « :
الصالة»؛ قام اإلمام ومن يريد الصالة معه .فوقفوا يف مواقفهم ،واعتدلوا يف
صفوفهم ،وقام اإلمام أمامهم؛ فإذا قال« :قد قامت الصالة» كرب اإلمام ومل
ينتظر شيئا.
وكذلك بلغنا عن أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب -رمحة اهلل عليه -أنه قال( :كان
رسول اهلل ÷ إذا قال املؤذن :قد قامت الصالة كرب ومل ينتظر شيئا).
قال حييى بن احلسني _ :وال أرى أن شيئا يقطع الصالة عىل املسلم ،وليدرأ
املسلم عن نفسه ما استطاع ،وال يصيل إن قدر إال إىل سرتة ،فقد روي عن
رسول اهلل ÷ أنه كان يغرز َع َن َزة له -وهي احلربة -ثم يصيل إليها.
وبلغنا عن أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب رمحة اهلل عليه أنه قال( :صىل بنا
رسول اهلل ÷ وقد غرز َعنَ َزته بني يديه فمر بني يديه كلب ثم مر حامر ثم
رأيت الذي رأيتم ،وليس يقطع صالة
مرت امرأة؛ فلام انصف قال(( :قد
ُ
املسلم يشء ،ولكن ادرأوا ما استطعتم)).
قال حييى بن احلسني _ :ومن صىل يف فضاء من األرض ومل جيد ما جيعله
سرتة بني يديه فال بأس له أن يصيل يف الفضاء ،إذا مل جيد له من دون ذلك سرتا،
وقد قيل :خيط بني يديه خطا ،وال بأس بذلك إن فعله فاعل ،وال يفعله فاعل
وهو جيد إىل سرتة سبيال.
وال بأس بالصالة يف أعطان اإلبل( )1ومراحات الغنم إذا مل يكن فيها نجاسة
قذر ،وال أثر صديد وال َدبَر ،وقد روي عن رسول اهلل ÷ أنه كره الصالة يف
أعطان اإلبل ودمن الغنم ،وليس ذلك بصحيح عندنا.
(-)1يف القاموس :العطن –حمركة :-وطن اإلبل ،ومربكها حول احلوض ،ومربض الغنم حول املاء.
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حدثين أبي ،عن أبيه أنه سئل عن الصالة يف أعطان اإلبل ومراحات الغنم؟ قال:
ال بأس بذلك ،وقد روي عن ابن الـ ُم َغ َّفل وغريه :أن النبيء ÷ هنى عن
الصالة يف أعطان اإلبل ،وليس ذلك بصحيح عندنا.
قال حييى بن احلسني _ :الناس جممعون عىل أن أبوال اإلبل ال تنجس الثوب
إذا أصابته ،وال أبعارها ،فكيف يكرهون الصالة يف أعطاهنا إذا مل يكن فيها يشء
من أقذار َدبَرها( ،)1وال يشء من مسفوح دمائها ،فكيف ُين رَجس األرض أبعارها
وأبواهلا وال ينجس الثياب من ذلك ما أصاهبا! وهم يزعمون أن الشمس تطهر
ما وقعت عليه من األرض ،وال يقولون إهنا تطهر ما وقعت عليه من الثياب؛
فكيف جتوز الصالة يف الثوب الذي فيه أبوال األنعام وال جتوز يف مبارك اإلبل
من األودية والكام؟! فهذا -لعمر أبيهم -قول يفسد قياسه ،ويعدل عن احلق
واإلنصاف مقاله ،وتنفيه عن احلق ثواقب العقول ،وال جيوز ذكره وإضافته إىل
الرسول؛ ملا فيه من االختالف ،ولبعده عن احلق واإلنصاف.

قال حييى بن احلسني _ :كل من صىل إىل غري القبلة وهو ال يعلم ،ثم علم بعد
ذلك وكان يف وقت من تلك الصالة -أعادها ،ومل جتزه عندي غري إعادهتا إذا
كان يف وقت منها ،فإن خرج وقتها فال جيب عليه إعادهتا؛ ألنه قد صالها وهو
يرى أنه متوجه إىل القبلة ،ثم مل يعلم بخطئه يف صالته حتى خرج ما كان هلا وقتا
من أوقاهتا.
ومن الصالة التي تعاد ما دام وقتها :صالة من تطهر بامء نجس وهو ال يعلم ،ثم
علم وهو يف وقت من الصالة؛ فعليه إعادة الوضوء بامء طاهر ،وإعادة الصالة.
( – )1الدَّ بَر –بالتحريك :-قرحة الدابة .قاموس
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ومن ذلك صالة من تيمم وصىل ،ثم وجد بعد صالته بتيممه ماء وهو يف
وقت من تلك الصالة؛ فعليه أن يتوضأ باملاء ثم يعيد ما صىل من صالته ،وما
كان مثل هذا مام يقع فيه اخلطأ من غري تعمد وال اجرتاء فعليه اإلعادة ما كان يف
الوقت ،وإن خرج الوقت فال إعادة عليه.
وأما الصالة التي تعاد من بعد خروج الوقت فهي :صالة النايس للصالة
حتى خيرج وقتها ،فعليه إعادهتا عندما يكون من ذكره هلا .ومثل صالة من توضأ
بامء نجس وهو يعلم بنجاسته ويوقن هبا ،فعليه اإلعادة ملا صىل من بعد خروج
الوقت ،والتوبة إىل ربه من سوء فعله.
ومثل من نيس أنه جنب فتوضأ وصىل ،ثم ذكر من بعد خروج وقت الصالة
أنه صىل جنبا ،فعليه االغتسال واإلعادة ملا صىل من الصالة.
ومثل من توضأ ونيس غسل وجهه ،ثم ذكر بعد خروج الوقت أنه مل يغسل
وجهه ،فعليه اإلعادة للوضوء والصالة.
وأما ما ال يعاد من الصالة يف حال من أحوال العباد -فهو ما مل يدخل عليهم
فيه نقص وال فساد.

قال حييى بن احلسني _ :املريض يصيل عىل قدر ما يمكنه ،إن أمكنه قائام
فقائام ،وإن أمكنه جالسا فجالسا .وإن صىل جالسا قعد مرتبعا ،ثم كرب وقرأ ،ثم
وضع يديه عىل ركبتيه وانثنى راكعا ،ثم عاد فجلس مستويا ،ثم خر ساجدا
ونصب رجليه ،ثم عاد فجلس عىل رجله اليرسى ونصب رجله اليمنى ،ثم
يعود للسجدة ،ثم جيلس فيرتبع تربعا ،ثم يقرأ ويفعل يف باقي صالته ما فعل يف
هذه الركعة.
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فإن مل يقدر عىل السجود أومأ برأسه إيامء ،وكان سجوده أخفض من ركوعه.
وإن مل يقدر عىل اجللوس توجه إىل القبلة ثم أومأ إيامء ،ويفعل من ذلك عىل قدر
ما يمكنه ويتهيأ له يف صالته؛ ألن اهلل إنام كلفه امليسور ،وقد طرح عنه برمحته
املعسور ،وذلك قوله سبحانه وتعاىل﴾     ﴿ :

[البقرة ،]285وقال تبارك وتعاىل:
[ ﴾البقرة.]184

﴿      

يقر ُب منه حتى يوضع عىل
وقد قال غرينا :إنه ُي َق ررب من وجهه شيئا أو َّ
وجهه وضعا ،وهذا فليس له عندنا معنى ،إنام هو سجود إذا أطاق ذلك أو إيامء.
فأما املغمى عليه :فإن أفاق يف آخر هناره أعاد صالة يومه ،وإن أفاق يف آخر
ليلته أعاد صالة ليلته ،وإن أغمي عليه يوما أو يومني أو ثالثا ثم أفاق صىل
صالة ذلك الوقت الذي أفاق فيه ،فإن أفاق هنارا صىل صالة ذلك النهار ،وإن

أفاق ليال صىل صالة تلك الليلة.
حدثين أبي ،عن أبيه يف املريض كيف يسجد؟ أيومئ إيامء أم يسجد عىل وسادة إذا مل يقدر
عىل السجود عىل األرض؟ فقال :إن أطاق السجود عىل األرض سجد عليها ،وإن مل
يمكنه ذلك لضعفه أومأ برأسه ،وكان إيامؤه لسجوده أخفض من إيامئه لركوعه.

قال حييى بن احلسني _ :يصيل صاحب السفينة عىل قدر ما يمكنه وجيد
السبيل إليه ويطيقه ،سائرة جارية يف بحرها أو واقفة كافة عن سريها ،غري أنه
يتتبع القبلة ويدور هلا بدوران السفينة يف مائها.
وأما ال ُع رريان :فإنه يرتبع ،ويضع عىل عورته ما قدر عليه من حشيش

األرض ،ثم يومي إيامء كإيامء املريض ،إيامء ال يستقل معه من األرض؛ ألن يف
استقالله ما يبدي عورته يف صالته ،وإن مل جيد من احلشيش شيئا سرت عورته
بيده اليرسى ،ثم فعل كام ذكرنا َّأوال.
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فإن كان معه جامعة عراة فأ َّمهم -جلسوا كلهم جلوسا ،وسرتوا عوراهتم

بأيدهيم ،واصطفوا صفا واحدا كام يصطف يف الصالة مع املرأة المة بالنساء،
وجيلس إما ُم العراة يف وسط صفهم ،وال يتقدمهم ،ويصلون عن يمينه وعن

يساره صفا واحدا.

وأما الواقف يف املاء :فيومئ إيامء ،إن كان يمكنه اجللوس فيه لقلته جلس
وصىل يومئ إيامء ،وإن مل يمكنه اجللوس صىل عىل حاله قائما.
وإن كانوا جامعة فأ َّمهم أحدهم :فإن كان املاء ال يسرت عورة املتقدم املصيل

هبم -لصفائه وقلة كدره -صىل هبم وهو قائم يف وسطهم ،كام يصيل العريان

بالعراة ،وإن كان املاء ساترا غامرا كدرا تقدم أمامهم فصىل هبم وصلوا ،وأومأ
يف الركوع والسجود وأومأوا.
قال حييى بن احلسني _ :بلغنا عن رسول اهلل ÷ أنه قال(( :أكثروا عيل من
الصالة يوم اجلمعة؛ فإن األعامل تضاعف فيه)).
قال حييى بن احلسني _ :يستحب للمصلني أن يصلوا ليلة اجلمعة يف املغرب
بسورة الضحى وسورة إنا أنزلناه ،ويف ال َع َت َمة بسورة اجلمعة وسورة املنافقني ،ويف
اك َح ِد ري ُث ا رل َغ ِ
األع َىل﴾ و﴿ َه رل َأ َت َ
اش َي ِة﴾.
اسم َربر َك ر
الصبح بـ﴿ َس رب ِح َ
فإذا زالت الشمس يف أول وقت زواهلا أتى اإلمام واملسلمون معه املسجد،

فإذا رقى اإلمام املنرب سكت كل من كان يف املسجد ،فإذا قال املؤذن يف آخر
أذانه« :اهلل أكرب اهلل أكرب» قام اإلمام ،فإذا قال املؤذن يف آخر أذانه« :ال إله إال اهلل»
تكلم اإلمام ،وانقطعت صالة من كان يصيل من الناس ،ووجب عليهم
االستامع واإلنصات.
فإذا خطب خطبته األوىل جلس جلسة خفيفة ،ثم قام فخطب باخلطبة
األخرى التي يذكر اهلل فيها ،ويصيل عىل النبي صىل اهلل عليه وأهل بيته ،ويدعو
للمسلمني واملسلامت ،واملؤمنني واملؤمنات.

104

فإذا فرغ نزل ،وأقام املؤذن للصالة ،فإذا قال« :حي عىل الصالة» وقف
اإلمام يف مصاله ،واصطف املسلمون من ورائه ،فإذا قال املؤذن« :قد قامت
الصالة» كرب اإلمام ثم قرأ سورة احلمد وسورة اجلمعة ،جيهر بقراءهتام ،ثم يقرأ
يف الركعة الثانية باحلمد وسورة املنافقني ،أو سورة سبح اسم ربك األعىل
وسورة الغاشية ،أي ذلك فعل فله فيه كفاية وقدوة وأثر.
فإذا سلم تنحى من مكانه يمينا أو يسارا فتطوع إن أحب التطوع ،وإال
فانترش يف األرض ،وانترش معه املسلمون.
قال حييى بن احلسني _ :و ُيستحب ملن حرض اجلمعة أن يغتسل قبل
حضورها ،ويستحب لإلمام أن يأتيها راجال ،وإن أمكنه كان حافيا املرة بعد
املرة؛ ألن ذلك قد روي عن أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب -رمحة اهلل عليه -أنه
كان يفعله املرة بعد املرة ،وال ينبغي أن ُي رب ِط َئ بصالة اجلمعة جدا ،وال أن يعجل
هبا قبل زوال الشمس يف أفق السامء.
قال حييى بن احلسني _ :صالة اجلمعة هي عندنا الصالة الوسطى التي ذكر
اهلل العيل األعىل ،وهي يف سائر األيام الظهر.
وكذلك بلغنا عن أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب رمحة اهلل عليه ورضوانه.
حدثين أبي ،عن أبيه ،أنه قال :حدثني أبو بكر بن أيب أويس ،عن حسني بن عبد
اهلل بن ضمرية ،عن أبيه ،عن جده ،عن عيل بن أيب طالب رمحة اهلل عليه أنه قال:
(الصالة الوسطى هي صالة اجلمعة ،وهي يف سائر األيام الظهر).
قال حييى بن احلسني @ :ينبغي للمسلمني أن يظهروا الزينة يف يوم اجلمعة؛
فيلبسوا خيار لباسهم ،ويرتاشوا بأحسن رياشهم( ،)1ويتطيبوا بأطيب طيبهم،
ويأكلوا أطيب طعامهم ،ويرحيوا أنفسهم من أعامهلم ،وكذلك فلريفهوا عىل
( – )1الريش :اللباس الفاخر كالرياش .قاموس
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فضله عىل
أرقائهم؛ فإنه يوم عظيم الربكة ،اختاره اهلل عز وجل هلذه األمة ،و َّ
سائر األيام ،وجعله عيدا ألهل اإلسالم؛ فيجب عليهم أن يفرقوا بينه وبني غريه
من أيام دهرهم؛ ألن اهلل -عز وجل -قد فرق بينه وبني غريه من أيامهم ،نعمة
أنعم هبا عليهم ،وفضيلة بينها هلم وفيهم.
قال حييى بن احلسني _ :إذا عزم املسافر عىل سفر بريد -وهو اثنا عرش ميال-
قص حني خيرج من منزله وتتوارى عنه بيوت أهله ،فإذا نوى املسافر ا ُمل َقام يف
بعض ما مر به من البالد عرشا أتم الصالة ،وإن مل ينوِ مقام عرش وأقام يف بلد
يقول :اليوم أخرج أو غدا أخرج -قص الصالة حتى يستتم شهرا يف شكه ذلك،
ٍ
شهر أتم ،ولو أقام بعد الشهر يوما واحدا.
فإن دام شكه من بعد قصِ
والقص فهو يقع فيام كان أربعا من الصلوات ،وال يقع فيام دون األربع من
الثالث؛ ألن القص هو تنصيف الصالة ،وتنصيفها فهو أن يصيل يف السفر
نصف ما كان يصيل يف احلرض منها ،والثالث فال نصف هلا يوقف عليه ،وال
يؤدى فرض اهلل منها فيه؛ فلذلك مل تقص ،وكذلك الصبح مل تقص ألهنا ثنتان
وليس فيام دون الثنتني من الصالة صالة يفهم هلا عدد يف فريضة وال نافلة.
ويف ذلك ما أمجع عليه آل الرسول ÷ من أن صالة نوافل الليل والنهار مثنى
مثنى ،وليس فيام دون املثنى صالة تصىل؛ فلذلك مل يقع القص يف الصبح.
فأما قول من يقول :إنه ال قص إال يف خوف -فال يلتفت إليه ،وال يعمل أحد
عليه ،بل القص فرض من اهلل عىل كل مسافر سافر يف بَر أو ٍ
بحر ،يف بِر أو

ٍ
فجور؛ ألن أول ما افرتض اهلل من الصالة عىل املؤمنني افرتضها سبحانه ركعتني
وأقرها عىل فرضها
عليهم ،ثم زاد فيها ركعتني آخرتني فجعلها أربعا يف احلرضَّ ،

األول ركعتني يف السفر ،فصار للسفر فرض جيب أداؤه عىل املسافر ،وصار
للحرض فرض جيب تاممه عىل احلارض ،فاملتِم يف سفره كالقارص يف حرضه؛
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ألن املتم يف السفر مل يأت بام افرتض اهلل عليه من فرضه ،كذلك الناقص يف
احلرض مل يأت بام جعل اهلل عليه من الصالة يف حرضه.
حدثين أبي عن أبيه :أنه قال :أحس ُن ما سمعنا يف القص من القول ُ
قول األكثر من
آل رسول اهلل -صىل اهلل عليه وعىل أهل بيته -أهنم قالوا :يف بريد ،والربيد :أربعة
فراسخ بامليل األول .وكذلك يقص أهل مكة يف خروجهم للحج إىل عرفة.
قال :ويتم املسافر إذا أتى إىل بلد فعزم عىل املقام فيه عرشا ،وإن مل يعزم عىل
املقام قص شهرا ،ثم أتم بعد الشهر صالته.
ثم يقال ملن قال« :إنه ال تقص الصالة إال يف اخلوف واحلروب» :وما صالة
اخلوف عندكم؟ وما سبيلها يف قولكم؟ فال جيد بُدا من أن يأيت هبا عىل وجهها،
وأن يصفها بام جعلها اهلل عليه من صفتها.
فإذا قال :صالة اخلوف أن يقتسم املسلمون قسمني :فيصيل مع اإلمام نصف
املسلمني ،ويقف قسم منهم يف وجوه املحاربني ،يدفعون عن إخواهنم املصلني،
وحيرسوهنم من الكافرين حتى يصلوا ركعة مع اإلمام ،ثم يقوم اإلمام فيقرأ
ويطول القراء َة ،ويتم الذين صلوا معه ركعة -ركعة أخرى وحدهم ،ثم
ر
يسلمون ويذهبون فيقفون مواقف إخواهنم مع العدو ،ويأيت الخرون فيصلون
مع اإلمام ركعته الباقية ،ثم يسلم اإلمام ويقومون هم فيتمون الركعة الباقية
وحدهم ،ثم ينصفون إىل حرب عدوهم ،فيكون كلهم قد صىل مع اإلمام ركعة
وعىل حدته ركعة.
فإذا قال ذلك وكانت الصالة عنده يف اخلوف كذلك -قيل له :فإذا كانت
عندك صالة اخلوف ما ذكرت من اقتسام املسلمني هلا ،وقصهم مع اإلمام
ص رت الصالة إذا قصين ،و ُن رص َف رت مرتني :مرة من األربع إىل
إياها -فقد ُق ِ َ

االثنتني ،ومرة يقسمها املصلون مع إمامهم بينهم قسمني؛ فيصيل هؤالء مع
إمامهم منها جزءا ،ثم يأيت الخرون فيصلون معه منها شقصا؛ فهذا بأبني التبيان
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قصان ،وهذا فلم ر
يذكره اهلل لنا يف القرآن ،وما مل يقل به من الناس كلهم إنسان؛
ألن اهلل سبحانه إنام ذكر قصا واحدا ،ومل يذكر قصا ثانيا.
فإن قال :بىل قد ذكر اهلل قصين -سئل عن ذلك القص الذي ذكر أنه يف
القرآن مرتني ،فال جيد إن شاء اهلل إىل إثبات ذلك سبيال ،و ُيستغنى بجهله عن
مناظرته ،ويبني له يف نفسه دون غريه ما أظهر من مكابرته.
وإن أنصف ورجع إىل احلق ،وتعلق بنور الصدق -علم أن ليس يف الصالة
ص املسلمني لصالة سفرهم ،و َق رس ُمها بينهم مع إمامهم
إال قص واحد ،وأنه َق ر ُ

عند مالقاة أعدائهم وخوفهم عىل أنفسهم؛ فكل يأخذ بحظه فيها ،ويصيل مع

إمامه جزءا منها.
ولو كانت الصالة يف السفر أربعا كام هي يف احلرض إذا مل تكن َخم َافة من
األعداء لكانت تصىل عند املخافة والبالء قسمني ،وجيزئها بينهم املسلمون
جزأين ،فيقف مع اإلمام منهم نصفهم ،ويقف النصف الثاين يف وجوه عدوهم
حتى يصيل إخواهنم نصف صالهتم مع إمامهم ،وهو ركعتان يف قول من زعم
أن الصالة يف السفر ال تقص ،وأهنا أربع كصالة احلرض ،ثم يتمون وحدهم ما
بقي من صالهتم ،ثم ينهضون حلرب عدوهم ،ويأيت الباقون فيصلون مع اإلمام
كام صلوا ،فيكون الكل قد أخذ من صالة اإلمام جزءا ،ويكونون كلهم قد
اقتسموا صالهتم بينهم قسما ،وهذا فليس يقول به أحد من العلامء ،وال
غريهم ُمن عقل احلق من اجلهالء .فإذا قد ثبت أن صالة اخلوف ركعتان ،وأن
قسامن قسمني -فقد ثبت أن صالة السفر ركعتان ،وأهنام فرض من
الركعتني ُي َ
اهلل عىل كل إنسان ،ال جيوز له الزيادة فيه وال النقصان ،وأن قول اهلل عز وجل:
﴿         

﴾        

[النساء ،]100هو قصها مع اإلمام عام جعل اهلل من فرضها الذي هو ركعتان،
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 وكان عارفا بتأويل، فأبني البيان ملن أنصف من العاملني-واحلمد هلل- وذلك
: لرسوله-تبارك وتعاىل-  أال تسمع كيف يقول ربنا،قول أرحم الرامحني
         ﴿
       
        
        

.]101﴾ [النساء   

 يريد فإذا أمتوا ركعة وسجدوا،﴾

﴿

:فقال يف أول الية

 ولتأت الطائفة، ثم لينصفوا إىل عدوهم،سجدتيها فليتموا الركعة الثانية وحدهم
 فكل قد قسم صالته،األخرى التي مل تصل فلتصل معك الركعة الثانية الباقية
. فهذا معنى القص، جزءا مع إمامه وجزءا وحده:قسمني وصالها جزئني
. القص يف كل سفر واجب عىل كل من سافر: أنه كان يقول:حدثين أبي عن أبيه
ٍ
فاجر ألن فرضها املقدم
 قلنا بقص الصالة للمسافر من كل بَ رر أو:وكان يقول
.كان يف السفر واحلرض عىل ركعتني
 ومل نأخذ ذلك عن،وقلنا بذلك وأخذناه ملا فهمناه عن كتاب اهلل املبني
 قال اهلل، وإن رأوه-واحلمد هلل-  ومل نقبله عنهم،رواياهتم وإن كانوا قد رووه
 وفيام فهمنا عن اهلل بالكتاب من تبيينه فيه،سبحانه فيام قلنا به من ذلك بعينه
 والرضب فيها فهو،]100﴾ [النساء    ﴿ :÷ لرسوله
       

..﴿ :املسافرة إليها

         

َّ ، فأبان يف هذه الية نفسها قصها يف السفر تبيينا،]﴾ [النساء 
ودل عىل

. وأهنام عليهم كلام رضبوا يف األرض ثابتتان،أن فرضها فيه ركعتان
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وقصها يف هذه الية إنام هو تنصيفها مع اإلمامُ ،جم َ رمعني مجيعا معه يف مقام،
أال تسمع كيف يقول اهلل تبارك وتعاىل لرسوله÷:

﴿  

        


[ ﴾النساء] ،يقول :فإذا أمتوا ركعة وسجدوا فلتأت الطائفة

األخرى التي مل تصل فلتصل معك الركعة الثانية بعدها.

فكل طائفة من الطائفتني قد قصت صالهتا عن أن تتمها؛ إذ مل تصل مع
الرسول  #إال بعضها ،وهو القص للصالة يف اخلوف الذي ذكره اهلل عنهم،
وهذا الذي أمرهم اهلل إذا صلوا خائفني أن يكون منهم ،فقد قصوا يف صالهتم ما مل
يكونوا يقصون ،فإذا ِأم ُنوا أمتوا مع اإلمام ركعتني ركعتني كام كانوا يتمون ،ويف ذلك
ما يقول اهلل سبحانه         ﴿ :

[ ﴾      البقرة] ،يقول سبحانه :أمتوا مع
رسولكم إذا أمنتم وال تقصوا ،واإلتامم مع اإلمام فهو ما أمروا به.

فكان صالهتم الظهر والعص ركعتني كام ترى يف السفر ،وزيد عليها فأمتت
أربعا يف احلرض؛ فليس لفاجر وال بر ،سافر يف خري أو رش -أن يزيد يف صالته يف
سفره ،وال ينقص منها شيئا يف حرض ،ومن زاد عىل ما فرض اهلل عليه من
الصالة يف السفر فعليه أن يعود لصالته ،كام لو زاد عىل صالته يف احلرض()1

لفسدت عليه الصالة فأعادها.
والقص إنام هو كام قلنا مع اإلمام ،والركعتان يف السفر فهام أتم التامم،
وكذلك كان فرضها أوال يف كل سفر وحرض ،ثم مل يكن القص فيهام إال بام قلنا
من القص ،وليس جيوز أن يقال :قصت الصالة إال عىل ما قلنا ،وال وجه
القص فيها إال من طريق ما تأولنا.
( – )1صالة احلرض (نخ)
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وإنام يقال يف الصالة :زيد عليها ،وال يقال بيشء من القص فيها؛ ألنه إذا قيل
فيها :قصت الصالة -إال بام( )1ذكرنا -كان كأنه خالف ملا كنا به فيها أمرنا من
الركعتني اللتني كانتا يف احلرض والسفر علينا هلل فرضا ،فزيد يف صالة احلرض ،وأقرت
صالة السفر ،وكان ذلك كله هلل فرضا ،فام نقص من ذلك كله أو زاد لزم فيه أن يعاد.
قال حييى بن احلسني _ :من حرضته الصالة وهو يف املنزل فل َي رج َمع عند
الزوال إذا أراد الرحيل فليصل الظهر ثم ليصل العص ،وإن أحب أن يتطوع
بينهام فليفعل؛ فإن زالت الشمس وهو يسري فليؤخر الظهر ويميض يف سريه
حتى يكون ظل كل يشء مثله أو مثل نصفه إن أحب ثم لينزل فليصل الظهر
والعص معا.
وكذلك

بلغنا عن رسول اهلل ÷ .وكذلك فليفعل يف املغرب والعشاء:

جيمع بينهام إذا كان نازال يف املنزل حني تبني له النجوم الليلية ،وال ينظر من ذلك
إىل ما بان من الد رر َّي ِة النهارية ،وإن كان يف السري سار حتى يغيب الشفق ثم ينزل
عند غيبوبته أو قبل غيبوبته فيجمع بني صالتيه.
حدثين أبي ،عن أبيه ،أنه قال :جيمع من أراد اجلمع قبل غيبوبة الشفق وبعده.
وحدثين أبي عن أبيه أنه قال :ال بأس باجلمع بني الصالتني يف السفرَّ ،
وقل من صحبنا
من مشايخ آ ل حممد -عليه و -%يف سفر إال رأيناه جيمع يف سفره إذا زالت
الشمس بني ظهره وعصه ،وكذلك جيمع بني املغرب والعشاء إذا أظلم وأغشى،
وهذه العامة فكلهم يذكر أن رسول اهلل ÷ مجع يف احلرض من غري علة وال مطر،
وهم جيمعون إذا كانت األمطار ومل تكن علة وال أسفار.

( – )1أشار يف نسخة باألرقام إىل أن قوله« :إال بام ذكرنا» متصل بقوله« :وال يقال بيشء من القص فيها».
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قال حييى بن احلسني _ُ :ي َّ
صىل يف كل يشء من اللباس ما خال احلرير .وأكره
الصالة يف الفرو إذا مل يكن معه غريه ،والصالة يف الثوب املشبع صبغا للرجال،
وال يصىل من الثياب إال فيام كان طاهرا نقيا من القذر واألدران.
اخلز؛ ألين ال أدري ما هو؟ وال ما ذكاة دوابه ،وال أمانة
قال :وأكره الصالة يف ر
عامله؟ وأخاف أن يكونوا جيمعون فيه امليت واحلي ،واملرتدي والذكي.
قال حييى بن احلسني @ :وال أحب أن يسجد الساجدون إال عىل ما أنبتت
األرض من نباهتا ،وقد قيل :ما جازت الصالة فيه جاز السجود عليه ،وتو رقي
ذلك أحب إيل وأفضل عندي؛ ألن إلصاق اجلبهة بحضيض األرض ،أو ما كان
حل َال ِيف( )1مثل الربدي( ،)2وما نبت فيها من الكرسف( ،)3وال َك َّتان(،)4
منها من ا َ
وغري ذلك مام فيها من نبات األلوان.

حدثين أبي ،عن أبيه :أنه سئل عن املسوح( )5والل ُبود( )6وأشباههام ،فقال :أحب
لكل مصل أن يضع جبهته عىل الرتاب وحضيض األرض ،فإن كان ال بد مام
يتوقى به كان مام تنبت األرض من احلاليف ومثلها من نبات األرض ،إال أن
خيشى رضر احلر والربد فيتوقى بام يوقيه ،ويسجد من ذلك عىل ما أحب.
( -)1احلاليف :شجر ينبت يف املاء أسود يميل إىل البياض ،أطرافه حمددة كأهنا أطراف سعف النخل.
الرب ِدي بالفتح :نبات معروف ،وبالضم نوع من التمر .ويف املعجم الوسيطَ :ن َبات مائي من
( َ –)2ر
ِ
الفصيلة السعدية َين ُرمو بِ َك رث َرة ِيف منرط َقة املستنقعات بأعايل النّيل وصنع منر ُه املصيون القدماء
ورق الربدى ا رل َم رع ُروف.
( –)3الكرسف :ال ُق رط ُن .لسان العرب.
( –)4الكتان :نبات زراعي من الفصيلة ال َكتَّانية َح رو ِ ٌّيل يزرع يف املناطق املعتدلة والدافئة ،يزيد
ارتفاعه عىل نصف مرت ،زهرته زرقاء مجيلة ،وثمرته عليقة مدورة تعرف باسم بزر الكتان
يعتص منها الزيت احلار ويتخذ من أليافه النسيج املعروف .املعجم الوسيط.
(-)5املسوح :مجع ِم رس ٍح بالكرس ،قال ابن سيدة :الكساء من الشعر.
(-)6اللبود :مجع لبد كجلد ،الكساء من الصوف .عن املحكم البن سيدة.
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قال حييى بن احلسني _ :يف ثياب القطن والكتان ما وقى وكفى كل إنسان،
وإىل ذلك ذهب جدي القاسم بن إبراهيم رمحة اهلل عليه يف قوله :يسجد من
ذلك عىل ما أحب.
قال حييى بن احلسني @ :وال أحب السجود عىل ك رَو ِر العاممة ،وقد جاء يف
ذلك عن النبيء ÷ النهي ،فإن خيش الساجد حرا أو بردا ثنى طرفها ثم
سجد عىل ما ثنى منها.
حدثين أبي ،عن أبيه :أنه سئل عن السجود عىل َك رو ِر العاممة؟ قال :ما أحب أن
يسجد عىل كور العاممة إال أن خيشى رضرا من حر أو برد عىل نفسه ،ويستحب
له أن يلصق جبهته باألرض ،ويعفر وجهه بالرتاب؛ فإنه من التذلل هلل ،واإلكبار
له ،ويلصق أنفه إذا سجد إلصاقا خفيفا ،وإن مل يفعل ذلك بأنفه مل يدخل عليه
نقص يف صالته ،وال بأس أن يتقي بثوبه حر األرض وبردها ،وقد روي ذلك
عن رسول اهلل ÷.
قال حييى بن احلسني @ :إذا فرغ املصيل من صالته وأراد التسليم فليسلم عن يمينه
السالم عىل امللكني اللذين
تسليمة ،وعن يساره تسليمة ،ينوي بذلك إن كان وحده
َ
ذكر اهلل أهنام عن يمينه وعن شامله ،وذلك ما يقول اهلل سبحانه:

﴿ 

           

[ ﴾    ق] ،وإن كان إماما نوى أن يسلم عىل امللكني ،وعىل من

عن يمينه وعن شامله من املؤمنني.

فأما ما يقول به غرينا من تسليمه واحدة عن يمينه ،أو التسليم أمامه -فلسنا
نعرف ذلك وال نراه ،وال نقول به وال نشاؤه.
حدثين أبي ،عن أبيه :أنه سئل كيف التسليم من الصالة؟ فقال :يسلم تسليمتني:
تسليمة عن يمينه وتسليمة عن يساره ،إماما كان أو غري إمام ،ينوي بذلك
امللكني إن كان وحده ،وإذا كان يف جامعة كان التسليم عىل امللكني وعىل من
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معه من املصلني ،يقول :السالم عليكم ورمحة اهلل ،السالم عليكم ورمحة اهلل.
قال حييى بن احلسني _ :ال يصىل من بيوت احلاممات فيام يدلك فيه واغتسل
من اجلنابات ،وأميط فيه من أدران األبدان ،وما أمر بإماطته عنه كل إنسان :من
الوسخ والشعر والعذرة والبول والقذر .فأما ما كان من بيوهتا ال يدخله من
ذلك داخل ،وال يميط فيه عامل وال جاهل -فال بأس أن يصيل فيه املسلمون،
ويتخذه جملسا املتطهرون.
وأما املقابر :فال نرى الصالة عليها وال بينها ،وال يف يشء دارس أو عامر
منها ،وإنام كرهنا ذلك وكرهه من أسالفنا غرينا ألن حشوها ال خيلو من أن
يكون ذا بِر وإيامن ،وطاعة هلل وإحسان ،أو يكون ذا فجور وعصيان ،وفسق يف
دين اهلل وجحود وكفران ،فمن كان هلل منهم مطيعا ،ويف أمره سبحانه ماضيا
سيعا -فهو أهل للتوقري عن الصالة عليه والوقوف به وفيه ،ومن كان منهم هلل
غري خائف ،وكان عن احلق عادال متجانفا ،وكان عليه سبحانه جمرتيا ،وله جل
جالله غري ُم َّت ٍق -فال جيوز الصالة عنده وال قربه ،كام ال جيوز الرتحم عليه وال

له؛ ألنه َن َج ٌس عظيمَ ،
وخ رل ٌق عند اهلل غري كريم ،فلذلك كرهت الصالة بني
املقابر للمسلمني ،وجتنبها من جتنبها من املؤمنني.
وال نرى الصالة عىل قارعة الطريق السابل الذي ال ينقطع مارو ُه ،وال يزال
باملار فيه ،وال جيوز الرضر ملسلم
فيه أبدا سالكوه؛ ملا يف الصالة فيه من الرضر ر
بأهل اإلسالم؛ ملا يف ذلك من هني اهلل ورسوله ،ويف ذلك ما يقول اهلل سبحانه عز
وجل[ ﴾        ﴿ :البقرة ،]230ويقول

عز وجل[ ﴾   ﴿ :البقرة ،]220ويقول عز وجل:
﴿  

[ ﴾النساء ،]12ويف ذلك ما يقول رسول اهلل ÷:
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((ال رضر( )1وال رضار يف اإلسالم)).
حدثين أبي ،عن أبيه :أنه سئل عن الصالة عىل قارعة الطريق ،ويف احلامم ،وبني
املقابر؟ فقال :أما بيوت احلامم اخلارجة النقية التي ليس فيها قذر فلم ينه عن
الصالة فيها ،وإنام كرهت الصالة يف البيوت الداخلة لقذرها.
وأما املقابر فكرهت الصالة عليها إلكرام أهلها إن كانوا مؤمنني ،ولقذرهم
ونجاستهم إن كانوا كافرين.
وأما الصالة عىل قارعة الطريق( )2فإنام هني عنها ملعنى األقذار واملرضة باملار،
وليست املرضة من أخالق املؤمنني ،وقد قال رسول اهلل ÷(( :ال رضر وال
رضار يف اإلسالم)).
ف والنعل إذا مل ُيع َلم أن ذابح
قال حييى بن احلسني _ :ال بأس بالصالة يف اخلُ ر
دواهبام كافر ،ومل َير فيهام نجس وال قذر؛ فإن كان ذابحهام كافرا حربيا ،أو هيوديا
أو نصانيا أو جموسيا ،أو من ال يعرف الرمحن ،أو من ال يدين له بام افرتض من
األديان -فال جتوز الصالة يف ُأ ُدم ذبيحته ،وال نرى أنه حيل أكلها للمسلمني ،وال
جيوز االنتفاع بيشء منها للمنتفعني.
وكذلك ما كان من الثياب قد أصابه يشء من الدم مام مثله لو كان عىل رأس
جرح ل َق َطر ،أو أصابه يشء كثري من اخلمر أو حقري ،أو أصابه من البول يشء
يسري -فال جتوز الصالة فيه ،وال حيل للمصيل أن يصيل عليه.
( – )1معنى« :ال رضر» ال يرض الرجل أخاه فينقصه شيئا من حقه ،والرضار فعال من الرض ،أي:
ال جيازيه عىل إرضاره بإدخال الرضر عليه .والرضر فعل الواحد ،والرضار فعل االثنني،
والرضر :ابتداء الفعل ،والرضار :اجلزاء عليه .وقيل :الرضر :ما ترض به صاحبك وتنتفع به
أنت ،والرضار :أن ترضه من غري أن تنتفع به .وقيل :هام بمعنى ،وتكرارهام للتأكيد .هناية
(-)2قارعة الطريق :وسطه ،وقيل :أعاله .لسان.
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وال جيوز للمصيل أن يصيل يف بِ ري َعة وال كنيسة؛ لنجاس ِة َمن فيهام ،وألهنم
ينجسوهنام بوطئهم وعرقهم وأبداهنم وكفرهم؛ ألهنم ال جيوز أن يدخلوا
املساجد التي يصىل فيها؛ لقول اهلل عز وجل   ﴿ :
    

[ ﴾التوبة ،]28فمنعهم اهلل من

دخول املساجد؛ لعلمه بتنجيسهم هلا ،وتقذيرهم إياها؛ فإذا قد وضح( )1دفع اهلل
هلم عن مواضع صلوات املسلمني فال جيوز أن يصىل يف مواضع جمالس
املرشكني؛ ألهنم َن َج ٌس حيث كانوا ،وكل مكان دخلوه فقد تنجس بقرهبم؛
فلذلك قلنا :ال جتوز الصالة يف آثارهم ومواطنهم(.)2

ورة له قبلة يصيل إليه ،إال أن
اجلدُ ر فيه ُص َ
وال جيوز أن جيعل املسلم ما كان من ُ

جيعل من دونه ما يسرته منه بني عينيه ،أو حيكها أو يقلعها من اجلدار بني يديه(.)3

قال حييى بن احلسني _ :ال بأس أن خيط الرجل عدد ما يركع يف األرض ،أو
حييص ذلك باحلىص ،أو يعد الي؛ إذا كان يفعل ذلك حتفظا منه واستقصاء يف
دينه ،وخوف الشك والنسيان يف صالته.
وال بأس بأن يعتمد الرجل عىل األرض أو عىل اجلدار إذا هنض لصالته؛ إذا
احتاج إىل ذلك لعلة أو كرب.
ويف ذلك ما يروى عن رسول اهلل ÷ من األثر :أنه كان يعتمد عىل عود كان
يف قبلته حني ينهض يف صالته ،وذلك العود اليوم فهو يف قبلة مسجده
باملدينة ÷.
(-)1يف نسخة :صح.
( – )2ومواضعهم (نخ).
( – )3من بني يديه (نخ).
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اإلمام وشك يف القراءة حتى يطول شكه
قال حييى بن احلسني _ :إذا َح َار
ُ

ويكثر تردده يف طلب ما ضل من القرآن عن فهمه -فال بأس أن يفتح عليه بعض
املؤمتني به ،وقد روي ذلك عن أمري املؤمنني رمحة اهلل عليه ورضوانه.
حدثين أبي ،عن أبيه أنه سئل عن اإلمام يتحري يف القراءة فيقف ،هل يفتح عليه َم رن خلفه؟

فقال :إذا طال حتريه فال بأس أن يفتح عليه َم رن خلفه ،وما َم رن فتح عليه بمخطئ ،وقد

روي ذلك عن أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب رمحة اهلل عليه أنه كان يأمر بذلك.

قال حييى بن احلسني @ :ال ينبغي للمسافر أن يدخل يف صالة احلارض ،وال
بأس أن يدخل احلارض يف صالة املسافر .وإنام قلنا بذلك ،وكان األمر فيه عندنا
كذلك -ألنه ليس ملؤتم بإمام يف صالته أن يسلم إال من بعد تسليم إمامه ،وال
بأس أن يسلم اإلمام ويتم املؤتم به من بعد تسليم إمامه ما بقي عليه من صالته،
أال ترى أنه لو حلق مصل من صالة اإلمام يف الظهر ركعتني وجب عليه انتظار
اإلمام حتى يسلم ،ثم يتم ما بقي عليه من صالته من الركعتني الخرتني ،وأنه
جي رو ُز لرجل لو قام فصىل يف مسجد من ظهره ركعتني ثم جاءت جامعة
ال َ ُ
فجمعت(َ -)1أ رن يدخل يف صالهتم فيصيل ما بقي من صالته معهم ،وهو
َّ

ركعتان ،ثم يسلم ويميض القوم يف باقي صالهتم ،فلام مل جيز له ذلك كرهنا
للمسافر أن يصيل مع احلارض ثم ينصف ويسلم قبل انصاف اإلمام وتسليمه.
حدثين أبي ،عن أبيه :أنه سئل عن املسافر :هل يدخل يف صالة املقيمني ،أو املقيم
هل يدخل يف صالة املسافرين؟ فقال :ال نرى أن يدخل املسافر يف صالة

املقيمني؛ ألن فرضه خالف فرضهم ،وحكمه غري حكمهم يف صالته ،فإذا
دخل املقيم يف صالة املسافرين أتم ما بقي من صالته إذا سلم املسافرون.
( – )1ثم جاءت جامعة فدخلت فجمعت (نخ).
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قال حييى بن احلسني _ :أحسن ما سمعنا يف صالة الكسوف :عرش ركعات
يف أربع سجدات.
وتفسري ذلك :أن يقوم اإلمام ويصطف املصلون وراءه ،فيكرب ويقرأ باحلمد
وقل هو اهلل أحد وقل أعوذ برب الفلق سبع مرات ،ثم يركع ،ثم يرفع رأسه
فيقرأ باحلمد ،وقل هو اهلل أحد وقل أعوذ برب الفلق سبع مرات ،ثم يركع ،ثم
يرفع رأسه ويعود ملثل ما قرأ َّأوال ،ثم يركع حتى يستويف مخس ركعات ،يقرأ بني
كل ركعتني بام ذكرت لك ،ثم يسجد بعد مخس ركعات سجدتني ،ثم يقوم فيقرأ
ويركع ،ثم يقرأ ويركع حتى يركع مخسا ُأ َخر ،يقرأ بني كل ركعتني منهن ما قرأ
األوالت ،ثم يسجد سجدتني ،ثم يتشهد ،ثم يسلم ،ثم يثبت
َّأوال يف الركعات َّ
مكانه ويكثر من االستغفار والدعاء والتهليل والتكبري ،و ُي رس ِم ُع من وراءه ،وال
جيهر بذلك جهرا شديدا ،ويدعو بام حرضه لنفسه وللمسلمني ،ويسأل اهلل إتامم
املحبوب من النعم ،ورصف املكروه من مجيع النقم ،ثم ينصف.
قال حييى بن احلسني _ :هذا الذي ذكرنا من القراءة يف صالة الكسوف مل
يذكر عن أحد ،ولكني أنا أستحسنته وختريته ،فأما عدد الركعات فقد ُذ ِكر.
حدثين أبي عن أبيه :أنه سئل عن صالة الكسوف؛ فقال :قد اختلف يف ذلك،
وكل جائز ،فقد ذكر عن النبيء ÷ أنه صىل ست ركعات يف أربع
سجدات ،وذكر غري ذلك ،ومل يصح لنا ذلك عنه.
وذكر

عن أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب  :-_-أنه صىل يف صالة

الكسوف عرش ركعات يف أربع سجدات ،رواية صحيحة عنه ،ومل يفعل ذلك
صىل اهلل عليه إال بيقني أخذه عن رسول اهلل ÷.
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قال حييى بن احلسني _ :الذي أختار وأحب يف صالة االستسقاء :أن خيرج
املسلمون الذين هم يف البلد الذي أصابه اجلدب إىل ساحة بلدهم ،فيجتمعون ثم
يتقدم إمامهم فيصيل هبم أربع ركعات يسلم يف كل ثنتني ،وتكون قراءته يف كل
ركعة :سورة احلمد وإذا جاء نص اهلل والفتح ،وهبذه اليات الثالث من سورة
الفرقان:

﴿          

            
           


[ ﴾الفرقان] ،وبآخر سورة احلرش من قوله تعاىل:

﴿ 

[ ﴾         احلرش]،
إىل آخر السورة.

فإذا صىل أربع ركعات ،وقرأ يف كل ركعة بام سمينا من اليات -استغفر اهلل،
واستغفره املسلمون ،وجأروا بالدعاء ومسألة الرمحة واملغفرة ،وأحدثوا هلل توبة،
وسألوا القبول لتوبتهم ،والغفران ملا تقدم من خطاياهم ،ثم قال إمامهم« :اللهم
إياك دعونا وقصدنا ،ومنك طلبنا ،ولرمحتك تعرضنا ،وأنت إهلنا وسيدنا وخالقنا
ورامحنا ،فال ُ ر
ختيب عندك دعاءنا ،وال تقطع منك رجاءنا ،إنك أرحم الرامحني».
ثم يقلب شق ردائه الذي عىل منكبه األيمن فيجعله عىل منكبه األيرس،
ويقلب الشق الذي عىل منكبه األيرس فيجعله عىل منكبه األيمن ،ثم ينصف
وينصف معه الناس إىل منازهلم ،ويقرأ يف طريقه وانصافه بـ«يس» حتى
خيتمها ،ثم يقول« :ال حول وال قوة إال باهلل العيل العظيم ،عليه توكلنا ،وهو رب
العرش العظيم» ،سبع مرات ،ثم يقرأ آخر آية من البقرة.
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قال حييى بن احلسني _ :جيب عىل اإلمام إذا كان يوم الفطر أن خيرج إىل ساحة
بلده ،أو إىل جانب منه ،فيصيل بالناس ركعتني :يقرأ يف الركعة األوىل باحلمد
وسورة معها من مفصل القرآن ،ثم يكرب سبع تكبريات ،يقول يف كل تكبرية« :اهلل
أكرب كبريا ،واحلمد هلل كثريا ،وسبحان اهلل بكرة وأصيال» ،حتى يقول ذلك سبع
مرات ،ثم يركع بالثامنة ،ثم يقوم ،ثم يسجد سجدتني ،ثم يعود فيقوم فيقرأ
احلمد وسورة ،ثم يكرب مخسا عىل مثال ما كرب َّأوال ،ثم يركع ،ثم يرفع رأسه ،ثم
يسجد سجدتني ،ثم يتشهد ويسلم ،ثم يكرب يف دبر صالته ثالث تكبريات.
ثم ينهض ويعلو راحلته أو منربه فيخطب الناس ،ويكرب قبل أن يتكلم
باخلطبة تسع تكبريات ،ويكرب بعد الفراغ منها سبع تكبريات ،وحيضهم عىل
إخراج فطرهتم ،ويعلمهم أهنا سنة من نبيئهم ،وأهنا الزمة هلم ،وأهنا واجبة
عليهم ،ويأمرهم بأدائها عن مجيع عياهلم :حرهم وُملوكهم ،صغريهم
وكبريهم ،ويذكر هلم كم هي ،وكم جيب عىل كل إنسان منها ،وهي :صاع من
متر أو ذرة أو شعري أو زبيب ،أو صاع من بر.
قال حييى بن احلسني @ :خيرج كل قوم مام يأكلونه وعىل عياهلم ينفقونه،
وكذلك إن كان عدسا أو ُمحصا( )1أو َأ ِقطا( )2أو ُل روبِيا( ،)3بعد أن يكون أهل ذلك
املنزل يأكلونه ويستنفقونه ،وليس عليهم تكلف ما ال جيدون ،وال إخراج من
غري ما يستنفقون؛ ألن اهلل سبحانه وتعاىل يقول:

﴿    

[ ﴾البقرة ،]285و[ ﴾  ﴿ :الطالق.]6

( -)1احلمص :بكرس احلاء املهملة وتشديد امليم مفتوحة ومكسورة وصاد مهملة .قاموس.
( -)2األقط مثلث وحيرك ككتف ورجل وإبل :يشء جيمد من اللبن ،يقطع قطعا صغارا ،يكال
وجيزي قدر الصاع.
( -)3ال ُلوبيا :هي الدجرة.
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وقد قال رسول اهلل ÷ يف الوصية باملامليك(( :اهلل اهلل فيام ملكت أيامنكم،
أطعموهم مام تأكلون ،وألبسوهم مام تلبسون)) ،وأمر ÷ أن تطعم املامليك مام
يأكل أرباهبم؛ فلذلك قلنا :جيب أن تكون زكاته مام ينفقه عىل نفسه.
فإذا فرغ اإلمام من اخلطبة جلس جلسة خفيفة( ،)1ثم عاد فخطب اخلطبة
األخرى التي حيمد فيها ربه العيل األعىل ،ثم يكرب سبعا وينزل فينصف بمن
معه من املسلمني.
وإذا خرج لصالة عيد األضحى صىل قبل خطبته كام فعل يف صالة فطره ،بال
أذان وال إقامة ،وكذلك صالة الفطر بال أذان وال إقامة؛ فيكرب يف الركعتني لعيد
األضحى كام كرب يف الركعتني يف الفطر سبعا ومخسا ،ثم يعلو راحلته أو منربه
فيكرب تسعا ثم يبتدئ اخلطبة ،فيخطب الناس ،ويفصل بني كالمه بالتكبري،
فيقول« :اهلل أكرب ،اهلل أكرب ،ال إله إال اهلل ،واهلل أكرب كبريا ،واحلمد هلل كثريا عىل
ما أعطانا ،وأوالنا ،وأحل لنا من هبيمة األنعام».
ثم يعود إىل حيث بلغ من خطبته فيتكلم ،ثم يوشك أن يكرب ،ثم يعود إىل
الكالم ،حتى يكرب يف خطبته ثالث مرات ،فإذا فرغ منها جلس جلسة خفيفة،
ثم قام فخطب باخلطبة الثانية ،ثم كرب سبعا ونزل.

قال حييى بن احلسني _ :ينبغي لإلمام أن خيطب الناس بمكة قبل الرتوية بيوم؛
فيفهمهم مناسكهم ،ويعلمهم بيوم حجهم ،ويرشح هلم ما يكره من العيوب يف
ضحاياهم ،ويأمرهم بام يفعلون يف مجيع مناسكهم وسننهم وسبلهم وإحرامهم.

( -)1أو سكت؛ ليوافق ما قاله فيام تقدم.
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ثم خيطبهم يوم عرفة ،ويأمرهم وينهاهم ،ويبصهم بام جيب أن يبصهم،
سمعه من سمعه ،وقص كالمه عمن قص ،ويفصل بني كالمه يف اخلُ َطب
بالتلبية ،فيقول« :لبيك اللهم لبيك ،لبيك ال رشيك لك لبيك ،إن احلمد
والنعمة لك وامللك ،ال رشيك لك ،لبيك ذا املعارج لبيك».
ثم يعود إىل موضعه من خطبته ،ثم يوشك أن يلبي ،ثم يعود إىل اخلطبة ،ثم
يلبي ،ثم يعود إىل اخلطبة ،ثم يلبي ،حتى يلبي ثالثا أو مخسا أو سبعا ،عىل قدر
اخلطبة طوهلا وقصها.
قال حييى بن احلسني _ :إذا اجتمع العيد واجلمعة فمن شاء حرض اجلمعة،
ومن شاء اجتزى عن حضورها بصالة العيد وخطبته.
كذلك بلغنا عن رسول اهلل ÷ أنه اجتمع عىل عهده عيدان فصىل بالناس
صالة العيد ،وخطبهم ،ثم قال(( :من شاء فليأت اجلمعة ومن شاء فال يأت)).
قال حييى بن احلسني _ :ومن اغتسل لصالة العيد الذي اجتمعت معه اجلمعة
ونوى أنه اغتسل للعيد واجلمعة أجزاه ذلك عن الغسل يوم اجلمعة.
والغسل يف يوم اجلمعة فليس بفرض واجب ،وإنام أمر به رسول اهلل ÷
أصحابه ألهنم كانوا يكونون يف مكاسبهم وأعامهلم فيصيبهم الغبار والرتاب،
ويرتاكم عليهم العرق ،ثم يأيت وقت الصالة يوم اجلمعة فيحرضون للصالة وهم
عىل تلك احلال ،فيزدمحون فتثور منهم رائحة ذلك الغبار مع العرق ،فيتأذى بعضهم
من بعض ،فأمرهم رسول اهلل ÷ بالغسل يوم اجلمعة ففعلوا؛ فذهبت تلك
الرائحة ،وأماطوا باملاء ما كان يعلوهم منها.
قال حييى بن احلسني رمحة اهلل عليه :اجلمعة واجبة عىل كل مسلم إال عىل الصبي
واملرأة ،والعبد اململوك واملريض ،ومن أطاق إتياهنا من هؤالء كلهم فأتاها
فذلك حسن ،وليس هو عليه بواجب ،والتسرت للنساء أصلح األمور ،ولزوم
البيوت أعظم ألجرهن.
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حدثين أبي ،عن أبيه يرفعه إىل النبيء ÷ أنه قال(( :النساء ِع ٌّي وعورات،
فاسرتوا عيهن بالسكوت ،وعوراهتن بالبيوت)).

قال حييى بن احلسني _ :ال جيوز أن يؤم املتيمم املتطهرين باملاء.
وكذلك بلغنا عن رسول اهلل ÷ أنه قال(( :ال يؤم املتيمم املتوضئ باملاء)).
وبلغنا عن أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب -رمحة اهلل عليه -أنه قال( :ال يؤم
متيمم متوضئني).

قال حييى بن احلسني _ :ال َي ُؤ َّم َّن ُع ٌ
ريان البسا ،وال قاعدٌ قائما؛ وذلك ملا
جعل اهلل من الفضل يف سرت العورة للمسترتين ،وما جعل من الفضل للمصيل
قائما عىل املصيل قاعدا.
وقد روي عن رسول اهلل ÷ أنه قال ألصحابه وقد خرج عليهم يوما وهبم َو َه ُن
املرض وهم يصلون قعودا فقال(( :صالة القاعد نصف صالة القائم)).
قال حييى بن احلسني _ :أحب ملن قدر وقوي وصح جسمه ُ
وش ِفي أال يدع أن
يصيل يف آخر الليل ثامين ركعات مثنى مثنى ،يقرأ يف كل ركعة بام تيرس له من
القرآن ،فإن يف ذلك فضال عظيما وخريا كثريا يف الدنيا والخرة.
ويف ذلك ما بلغنا عن رسول اهلل ÷ أنه قال(( :من صىل ثامين ركعات يف
الليل سوى الوتر ،يداوم عليهن حتى يلقى اهلل هبن -فتح اهلل عليه اثني عرش بابا
من اجلنة)).
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وبلغنا عن رسول اهلل ÷ أنه قال(( :ركعتان يف نصف الليل الخر أفضل
من الدنيا وما فيها ،ولوال أن أشق عىل أمتي لفرضتهام عليهم)).
قال حييى بن احلسني _ :ما أحب ملن قوي عىل ذلك أن يدعه ولو عىل ظهر
راحلته ،يومئ إيامء ،يكون إيامء سجوده أخفض من إيامء ركوعه ،إن كان يف
حو َل وجهه نحو القبلة ،وإن كان عىل راحلته صىل حيث توجهت به
َحم ر َم ٍل َّ

األرض إال من بالء عظيم أو خوف
فاألرض
راحلته ،فأما إذا جاءت الفريضة
َ
َ
مانع جسيم ،فإذا كان ذلك كذلك فال يكلف اهلل نفسا إال وسعها ،كام قال تبارك
وتعاىل[ ﴾       ﴿ :البقرة ،]184وقال:

﴿    

[ ﴾البقرة ،]285يريد تبارك وتعاىل بقوله:

وسعها :طاقتها ،وما تستطيعه من أمورها.

وقد بلغنا عن رسول اهلل ÷ أنه كان يتطوع عىل ظهر راحلته حيثام توجهت به.

قال حييى بن احلسني _ :إذا سافر اإلمام واملسلمون معه فأدركتهم اجلمعة أو
أحد العيدين -الفطر أو األضحى -يف قرية من قرى املسلمني فل ُي َج رمع وليصل

وليخطب باملسلمني يصيل اجلمعة ركعتني.

وكذلك أقول :إنه جيب عىل أهل القرى واملناهل إذا كان يف القرية منهم
جي َّم ُع فيه :إن اجلمعة جتب عليهم ،وإنه ينبغي هلم أن خيتاروا
جامعة ومسجد ُ َ

ألنفسهم إماما خيطب هبم ويصيل هبم.

وإنام أرى ذلك هلم وأوجبه عليهم إذا كان إمامهم الذي يدعون له يف خطبتهم
ويذكرونه إماما عادال حمقا ُمن جتوز له اإلمامة؛ ألن اهلل -عز وجل -قد أمر الناس
يستثن منهم أحدا بالسعي إىل صالة اجلمعة فقال:
مجيعا ومل
ِ

﴿   

            

[ ﴾      اجلمعة].
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فأما تكبري عيد الفطر فهو من حني خيرج اإلمام إىل أن يبتدئ اخلطبة ،وأما
التكبري يف عيد األضحى فمن صالة الصبح يوم عرفة إىل صالة العص من آخر
أيام الترشيق ،وهو يوم النفر األكرب.
كذلك بلغنا عن أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب رمحة اهلل عليه أنه كان يفعل ذلك.
حدثين أبي ،عن أبيه :أنه سئل عن التكبري فقال :من صالة الصبح يوم عرفة إىل
صالة العص من آ خر أيام الترشيق.
قال حييى بن احلسني _ :والتكبري فهو يف دبر كل صالة فريضة أو نافلة ،وهو
أن يقول املكرب« :اهلل أكرب ،اهلل أكرب ،ال إله إال اهلل ،واهلل أكرب كبريا ،واحلمد هلل
كثريا ،وسبحان اهلل بكرة وأصيال(.»)1

قال حييى بن احلسني _ :إذا اصطف رجالن جاهالن بمقام اإلمام
فصىل كل واحد منهام وهو ينوي أنه إمام لصاحبه -فصالهتام تامة ،وإن كان كل
واحد منهام مل ينو أن يأتم بصاحبه فصالهتام تامة أيضا.
وإنام قلنا ذلك؛ ألنا وجدنا كل واحد منهام مصليا لنفسه غري مؤتم بصاحبه؛
فلذلك قلنا :إن صالهتام تامة.
فإن كان كل واحد منهام مؤمتا بصاحبه معتقدا لصالة صاحبه فقد جعله يف
نفسه له إماما ،ونوى االقتداء به يف القعود والركوع والسجود والقيام ،وكالهام
ال يعلم أن صاحبه به مؤتم -فصالهتام باطلة؛ ألهنام مل يصليا ألنفسهام ،ومل ُي ر
صل
واحد منهام بصاحبه ،وكانت نية كل واحد منهام أنه تابع متكل عىل أخيه ،وأخوه
ال يعلم؛ فلذلك قلنا :إن صالهتام مل تتم.
( -)1والذي يف املنتخب يقول :اهلل أكرب اهلل أكرب ،ال إله إال اهلل ،واهلل أكرب اهلل أكرب ،وهلل احلمد .وهو
الذي رواه اإلمام زيد بن عيل  #عن آبائه عن عيل  #قال( :التكبري :اهلل أكرب)..إلخ.
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ولو أن رجال كان قد صىل الظهر ،فدخل اإلمام فصىل يف جامعة ،فقام الرجل
الذي قد صىل فوقف معهم يصيل تطوعا ،فحدث باإلمام حدث نقض طهوره،
فاجتذب ذلك الرجل الذي قد صىل من ورائه فأوقفه مكانه وهو ال يعلم بأن
صالة ذلك كانت تطوعا ،فأتم هبم صالهتم -كانت صالهتم باطلة؛ ألهنم ائتموا
يف فريضتهم بمن يصيل تطوعا ،وال َيؤم يف الفريضة إال من يصليها ،فأما من
صىل غريها فال َي ُؤ ّم غريه فيها ،فيجب عليهم أن يقدموا غريه إذا علموا،
ويعيدوها ،وال يعتدوا بام صلوا منها.
تم آخر أبواب الصالة ،واحلمد هلل كثريا.

۞۞۞۞۞
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كتاب اجلنائز


يويص ،و ُيشهِ دَ عىل
قال حييى بن احلسني _ :ينبغي ملن حرضته الوفاة أن
َ
وصيته ،ويكون أول ما يشهد عليه ويلفظ به ما يدين اهلل به من شهادة احلق ،فيقول:
بسم اهلل الرمحن الرحيم ،هذا ما أوىص به فالن بن فالن ،أوىص أنه يشهد أال إله إال
اهلل وحده ال رشيك له ،وأن حممدا عبده ورسوله ÷ ،أرسله باهلدى ودين
احلق؛ لينذر من كان حيا وحيق القول عىل الكافرين.
اللهم إين أشهدك وكفى بك شهيدا ،وأشهد محلة عرشك ،وأهل سامواتك
وأرضك ،ومن خلقت وفطرت ،وصورت وقدَّ رت :بأنك اهلل ال إله إال أنت
وحدك ال رشيك لك ،وأن حممدا عبدك ورسولك ،وأن الساعة آتية ال ريب
فيها ،وأن اهلل يبعث من يف القبور ،أقوله مع من يقوله ،وأكفيه من أبى قبوله ،وال
حول وال قوة إال باهلل العيل العظيم ،اللهم من شهد عىل مثل ما شهدت عليه
فاكتب شهادته مع شهاديت ،ومن أبى فاكتب شهاديت مكان شهادته ،واجعل يل
به عهدا توفينيه يوم ألقاك فردا ،إنك ال ختلف امليعاد.
وهذا الكالم فهو شبيه بوصية أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب ♠.
ثم يفرش فراشه مستقبل القبلة ،ثم يقول :اللهم بارك يل يف املوت وفيام بعد
املوت ،وهون عيل خروج نفيس ،وسهل عيل عسري أمري ،بسم اهلل ،وباهلل ،وعىل
ملة رسول اهلل ÷ ،حنيفا مسلما ،وما أنا من املرشكني.
ثم يويص بام أحب من وصيته ،وال جياوز ثلث ماله إال بإذن ورثته ،ثم ُي رشهِ د
عىل وصيته شهودا ،ويدفعها إىل ثقة لينفذها بعد وفاته.
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قال حييى بن احلسني _ :أحسن التوجيه( )1إىل القبلة ،وأفضله عندي وأعدله:
أن ُي رل َقى امليت عند موته وعند غسله عىل ظهره ،و ُيستَقبل بوجهه القبلة،
ف قدماه مستقبل القبلة؛ ليعتدل وجهه مستقبال هلا بكليته.
وتص َّ
َ
وال ينبغي [وال جيوز( ])2وال حيل الصياح عليه ،وال الصاخ ،وال لطم الوجه وال
مخشه ،وال شق اجليب.
ويف ذلك

ما بلغنا عن رسول اهلل ÷ أنه هنى عن ذلك أشد النهي،

فقال ÷(( :تدمع العني ،وحيزن القلب ،وال نقول ما يسخط الرب)).
قال :وبلغنا عن رسول اهلل ÷ أنه قال(( :صوتان ملعونان فاجران يف الدنيا
والخرة :صوت عند مصيبة ،وشق جيب ،ومخش وجه ،ورنة شيطان ،وصوت عند
نعمة صوت هلو ،ومزامري شيطان)).
قال حييى بن احلسني _ :بلغنا عن رسول اهلل ÷ أنه قال(( :أيام امرئ مسلم
غسل أخاه املسلم فلم َي رق ِذ رره ،ومل ينظر إىل عورته ،ومل يذكر منه سوءا ،ثم شيعه
وصىل عليه ،ثم جلس حتى يدىل يف قربه -خرج ُع رطال من ذنوبه)).

قال حييى بن احلسني @ :ال ينبغي ملن مات يف أول النهار أن يبيت إال يف قربه،
ومن مات يف أول الليل أحببنا له أال يصبح إال يف قربه إال أن يرض ذلك بأهله،
إال أن يكون غريقا ،أو صاحب هدم ،أو مربسما( )3فإننا نحب التأين هبم ،وقد
بلغنا عن رسول اهلل ÷ قريب من ذلك.
(-)1التوجه( .نخ).
( -)2غري موجود يف بعض النسخ.
( -)3مربسم :أصابه الربسام فهو مربسم ،الربسام :ذات اجلنب وهو التهاب يف الغشاء املحيط
بالرئة .معجم وسيط.
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÷
قال حييى بن احلسني _ :بلغنا عن أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب  #أنه
قال :ملا أخذت يف غسل رسول اهلل ÷ سمعت مناديا ينادي من جانب
البيت :ال ختلعوا القميص.
قال :فغسلنا رسول اهلل ÷ وعليه القميص ،فلقد رأيتُني أغسله وإن يد
غريي لرتدد عليه ،وإين ُ
أل ُ
عان عىل تقليبه ،ولقد أردت أن أ ُك َّب ُه فنوديت :أن ال تكبه.
وبلغنا عنه أنه قال :كفنت رسول اهلل ÷ يف ثالثة أثواب :ثوبني يامنيني
أحدهام َس رح ٌق( ،)1والثاين قميص كان يتجمل به.
قال حييى بن احلسني @ :ويستحب لغاسل امليت أن يغتسل ،وكذلك بلغنا عن
عيل بن أيب طالب .#
حدثين أبي عن أبيه :أنه سئل عن غاسل امليت هل يغتسل؟ قال( :نعم يغتسل
غاسل امليت) ،وهو قول عيل  #وغريه من الصحابة والتابعني.
()2

قال حييى بن احلسني _ :إذا مات الرجل بني النساء ،أو ماتت املرأة بني
الرجال ،وكان مع امليت منهام حمرمَّ -أزره ثم سكب عليه املاء سكبا ،وغسل
بدنه بيديه ،ومل يمس العورة ،ومل يدن منها ،وسكب املاء عليها سكبا ،قال:
وكذلك الرجل إذا مات يف السفر ومعه زوجته ،أو ماتت املرأة ومعها زوجها.
قال حييى بن احلسني _ :ال بأس أن يغسل الرجل امرأته ،وتغسل املرأة زوجها،
ويتقيان النظر إىل العورة ،وقد غسل عيل  #فاطمة ابنة رسول اهلل ÷ وعليها.
الس رحق :الثوب اخلَلِق الذي انسحق وبيل ،كأنه من االنتفاع به .هناية
(َّ -)1
(-)2رحم( .نخ).
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حدثين أبي عن أبيه

يف الرجل متوت ابنته يف السفر وليس معها نساء ،فقال:

يغسلها ،ويتجنب النظر إىل العورة.
حدثين أبي عن أبيه :أنه سئل عن الرجل هل يغسل زوجته؟ واملرأة هل تغسل
زوجها؟ فقال :ال بأس بذلك؛ ألن عليا  #قد غسل فاطمة ابنة رسول اهلل
صىل اهلل عليه وعليها وعىل األخيار من آهلام.
[قال اإلمام حممد بن حييى ’ :وأوىص أبو بكر أن تغسله أسامء بنت
عميس فغسلته(])1

قال حييى بن احلسني _ :إذا ماتت املرأة مع الرجال وال حمرم هلا فيهم-
يممت ،إال أن يكون املاء ينقيها ،فيسكب املاء عليها سكبا ،وال ُيكش ُ
ف هلا يدٌ
وال ر ٌ
شعر ،وإذا مات الرجل مع النساء سكبن املاء عليه سكبا.
جل وال ٌ
قال حييى بن احلسني _ :الشهيد إذا مات يف املعركة دفن بثيابه التي مات فيها،
إال أن يكون ُخفا أو ِمنر َط َقة أو فروا فإنه يقلع عنه ،أو ساويل فإن ذلك يقلع
عنه ،إال أن يصيبه دم فيدفن معه .وال يغسل إذا مات يف املعركة.

وإن حول من املعركة التي أصيب فيها وفيه يشء من احلياة ُف ِعل به كام يفعل
وصيل عليه ودفن ،وكذلك يصىل عليه إذا مات يف
باملوتى :و ُغ ِسل و ُك رفنُ ،
املعركة؛ ألن الشهيد أحق بالصالة والتزكية ،وأهل باالستغفار والربكة.
حدثين أبي ،عن أبيه :أنه سئل عن الشهيد هل يغسل؟ فقال :الشهيد إذا مات يف
املعركة مل يغسل ،وإن نقل وفيه حياة ثم مات غسل وعمل به كام يعمل باملوتى.

( – )1ما بني املعكوفني من النسختني املخطوطتني.
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حدثين أبي عن أبيه :أنه سئل عن الشهيد :هل يصىل عليه أم ال يصىل عليه؟ فقال:
الشهيد يصىل عليه؛ ألن النبي ÷ صىل عىل عمه محزة @ ،وكرب عليه
سبعني تكبرية ،يرفع قوم ويوضع آخرون ومحزة موضوع مكانه يكرب عليه وعىل
من استشهد يوم أحد .ومن مل ير الصالة عىل الشهيد كان مبتدعا ضاال ،ومن
أحق بالصالة والرتحم عليه من الشهيد.
قال حييى بن احلسني _ :إذا استهل املولود صيل عليه ،وفعل به كام يفعل
باملوتىِ ،
وس رمي ،فإن مل يستهل مل جيب له من ذلك يشء،
وورث ُ
وورث ر
واستهالله :صياحه؛ فإذا شهد عىل ذلك أربع نسوة ،أو امرأتان ثقتان مأمونتان-
كان أمره وحكمه حكم املستهل.
قال حييى بن احلسني @ :إذا احرتق املحرتق بالنار صب عليه املاء صبا ،ومل
يدلك جلده دلكا؛ ملا خيشى عليه من تزلعه وتقطعه ،وأما الغرقى فيغسلون كام
يغسل املوتى ،ويصىل عليهم ،وحينطون ،ويفعل هبم كام يفعل املسلمون بموتاهم.
وأما املرجوم فإن كان معرتفا وعىل نفسه مقرا فال اختالف عند األمة يف
غسله وتكفينه والصالة عليه.
وأما املرجوم بالبينة فإن سمع منه استغفارا وتوبة استغفر له إذا َّ
صىل عىل
جنازته ،وإال فصىل عليه عىل طريق املداراة إن احتيج إىل ذلك فيه ،وإن مل حيتج
إىل مداراة يف أمره مل يصل عليه ،ويتجنب االستغفار له إذا كان قد مات عىل
خطيته ومل يتب منها إىل ربه.
حدثين أبي عن أبيه :أنه سئل عن املرجوم هل يصىل عليه؟ فقال :أما املقر التائب
فال اختالف يف الصالة عليه ويكفن ويفعل به كام يفعل بموتى املسلمني.
كذلك روي عن رسول اهلل ÷ أنه أمر بامعز بن مالك األسلمي ملا رجم.
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وعن أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب  #يف مرجومة رمجت من مهذان فأمر
هبا أن تكفن وتغسل ويصىل عليها.
وأما املرجوم بالبينة فمنهم من قال :يصىل عليه ،ومنهم من قال :ال يصىل
عليه؛ ألن الصالة ترحم واستغفار ،ومن أتى كبرية مام يوجب له هبا النار مل يصل
عليه؛ ألنه ملعون إذا كان غري تائب يلعن كام ذكر عن احلسني بن عيل #
ودعائه عىل سعيد بن العاص حني مات ،وقد قال اهلل تبارك وتعاىل يف املتخلفني:
﴿[ ﴾           التوبة.]85
حدثين أبي ،عن أبيه

يف الغريق يغسل؟ قال :يغسل الغريق كام يغسل غريه.

حدثني أيب عن أبيه يف السقط يصىل عليه؟ قال :ال يصىل عليه ،إال أن يكون قد
استهل فيصىل عليه.
قال حييى بن احلسني _ :يصىل عىل ولد الزنا كام يصىل عىل غريه ،ويستغفر له
إذا علم صالحه؛ ألنه ال يرضه فسق والديه إذا كان مؤمنا.
وأما األغلف فإن كان ترك اخلتان استخفافا بسنة رسول اهلل ÷ واطراحا ملا
أوجب اهلل عليه من ذلك مل يصل عليه ،وإن كان ترك ذلك لعلة من خوف عىل نفسه
أو ما يعذر به عند ربه صيل عليه كام يصىل عىل غريه.
ويف ذلك :ما بلغنا عن رسول اهلل ÷ أن رجال من أهل الكتاب أسلم وهو
شاب وكان أغلف ،فقال رسول اهلل ÷(( :اختتن)) فقال :أخاف عىل
نفيس ،فقال له(( :إن خفت عىل نفسك فكف)) ،ثم أهدى إليه فأكل من هديته،
ومات فصىل عليه.
حدثين أبي ،عن أبيه :أنه سئل عن الصالة عىل ولد الزنا؟ فقال :يصىل عىل ولد
الزنا كام يصىل عىل غريه؛ ألنه ليس من فعل أبويه يف يشء.
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قال حييى بن احلسني _ :يبدأ بميامن الرسير فيحمله هبا حامله ،ثم حيمل بمؤخر
ميامنه ،ثم يدور فيحمل بمقدم مياسه ،ثم حيمله بمؤخر مياسه .وينبغي ملن
صحب اجلنازة أن يميش خلفها وال يميش أمامها؛ ألنه تابع غري متبوع.
حدثين أبي ،عن أبيه :أنه سئل عن محل اجلنازة بأي جوانب الرسير يبدأ؟ فقال:
بميامنها ثم يدور هبا إن شاء يف كل جانب ،وأي ذلك فعل مل يضيق عليه.
حدثين أبي ،عن أبيه :أنه سئل عن امليش أمام اجلنازة فقال :ذكر عن أمري املؤمنني
عيل بن أيب طالب  #امليش خلفها ،وأنه قال( :إنام أنت تابع ولست بمتبوع) ،وهو
أحب ما يف ذلك إىل آل الرسول ÷ إال من تقدمها حلملها.
قال حييى بن احلسني @ :أكره للنساء ا رتباع اجلنائز ،فإن كان ال بد فليتنحني
وليكن بمعزل عن الرجال ،وال يرفعن بالبكاء صوتا ،وال يبدين هلن وجها ،فإذا
دفن انصفن إىل منازهلن .وال أحب هلن زيارة القبور.
حدثين أبي ،عن أبيه يف خروج النساء مع اجلنازة ،وهل تزور املرأة القبور؟ فقال:
قد جاء عن النبيء ÷ الكراهية لذلك ،وأرجو أال يكون باتباع املرأة
للجنازة بأس إذا تنحت عن الرجال وخمالطتهم ،واسترتت بام يسرتها من
الثياب .وأكره للمرأة أن تزور القبور.
قال حييى بن احلسني @ :ال أرى أنه جيوز هذا الذي يفعل الناس من الصياح
عىل اجلنازة يف موت امليت ،والنعي له يف األسواق والطرق ،ولكن ُي رؤ ِذنون به
من أرادوا اإليذان له بالرسل من أولياء امليت .وقد جاء عن النبيء ÷
الكراهية فيه.
حدثين أبي ،عن أبيه :أنه سئل عن اإليذان يف اجلنازة ،فقال :ما أحب أن يصخ
به ،وقد جاء عن رسول اهلل ÷ أنه هنى عن النعي وقال(( :إنه من فعل أهل
اجلاهلية)) .وال بأس باإليذان ،بل ذلك حسن أن ُي رؤ َذن به أصحابه وإخوانه
ومعارفه وأقاربه.
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قال حييى بن احلسني _  :ال بأس أن يكون يف حنوط امليت يشء من
املسك ،ولق د كرهه قوم ،ولسنا نكرهه؛ ملا جاء فيه من األثر أنه كان يف
حنوط رسول اهلل ÷ ،ويف حنوط أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب .#
وأما الكفن فعىل قدر ما حيب أصحابه ويمكن؛ إن كان سبعة فحسن ،وإن
كان مخسة فحسن ،وإن كان ثالثة فحسن.
وقد روي أن رسول اهلل ÷ ُك رفن يف ثالثة أثواب .فإن مل يكن غري واحد
أجزأ ،وقد َك َّفن رسول اهلل ÷ عمه احلمزة بن عبد املطلب @ يف بُردة
خيربية إذا غطى هبا رأسه انكشفت رجاله ،وإذا غطى هبا رجليه انكشف رأسه؛
فغطى هبا رأسه ،وجعل عىل رجليه شيئا من نبات األرض.
ومن كفن يف ثالثةُ :أ رز َر بواحد ،ولف يف اثنني لفا .ومن كفن يف مخسة أثواب:
ألبس قميصا ،وعمم بعاممة ،وأدرج يف ثالثة .ومن كفن يف سبعة أثواب :ألبس
قميصا ،وعمم بعاممة ،وأزر بميزر ،وأدرج يف أربعة .وإن كانت امرأة جعل بدل
العاممة خامر يعصب به رأسها عصبا.
حدثين أبي عن أبيه :أنه سئل عن املسك يف احلنوط ،فقال :رأيت آل حممد %
منهم من يكرهه ،ومنهم من ال يرى به بأسا .وقد ذكر عن النبيء ÷ أنه ُج ِعل
يف حنوطه مسك ،وذكر عن عيل  #أنه أمر أن جيعل يف حنوطه مسك كان
فضل من حنوط النبيء ÷.
َ
حدثين أبي عن أبيه :أنه سئل يف كم يكفن الرجل واملرأة والصبي؟ فقال :يكفن
الرجل يف ثوب واحد إذا مل يوجد غريه ،ويف ثالثة أثواب إذا وجدت ،وقد ُك رفن
ُ
رسول اهلل ÷ عمه محزة بن
رسول اهلل ÷ يف ثالثة أثواب ،وقد َك َّفن
عبد املطلب @ يف بردة خيربية ،وهي الشملة(.)1
( – )1الشملة :كساء يتغطى به ويتلفف فيه .هناية
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وتكفن املرأة عىل قدر ما يمكن من السعة ِ
واجلدَ ة من ثوب أو ثوبني أو ثالثة،
وختمر املرأة بخامر يعصب عىل رأسها عصبا.
وسئل عن شعر املرأة امليتة هل يمشط أو يفتل؟ فقال :يضم بعضه إىل بعض،
وال يربط برباط من غريه.

قال حييى بن احلسني _ :أمجع آل رسول اهلل ÷ عىل أن التكبري عىل اجلنائز
مخس تكبريات ،وذكر عن النبيء ÷ أنه كان يكرب مخسا.
قال حييى بن احلسني _ :ليس ُيضيق عىل املصيل ما قال يف صالته ،وال ما دعا
به يف تكبريه بعد أن يصيل عىل األنبياء واملرسلني ،ويدعو للميت ويستغفر له.
وقد يستحب له أن يقول يف األوىل بعد أن يكرب« :ال إله إال اهلل وحده ال رشيك
له ،له امللك ،وله احلمد ،حييي ويميت ،وهو حي ال يموت ،بيده اخلري ،وهو عىل
كل يشء قدير» ،ثم يقرأ احلمد ،ثم يكرب ،ثم يقول« :اللهم صل عىل حممد عبدك
ورسولك ،وخريتك من خلقك ،وعىل أهل بيته الطيبني األخيار ،الصادقني
األبرار ،الذين أذهب اهلل عنهم الرجس وطهرهم تطهريا ،كام صليت وباركت
عىل إبراهيم وعىل آل إبراهيم ،إنك محيد جميد» ،ثم يقرأ قل هو اهلل أحد .ثم
يكرب ،ثم يقول« :اللهم صل عىل مالئكتك املقربني ،اللهم رشف بنياهنم ،وعظم
أمرهم ،اللهم صل عىل أنبئائك املرسلني ،اللهم أحسن جزاءهم ،وأكرم عندك
مثواهم ،وارفع عندك درجاهتم ،اللهم شفع حممدا يف أمته ،واجعلنا ُمن تشفعه
فيه برمحتك ،اللهم اجعلنا يف زمرته ،وأدخلنا يف شفاعته ،واجعل موئلنا إىل
جنته» ،ثم يقرأ قل أعوذ برب الفلق ،ثم يكرب ،ثم يقول« :سبحان من سبحت له
الساموات واألرضون ،سبحان ربنا األعىل سبحانه وتعاىل ،اللهم إن هذا عبدك
وابن عبديك ،وقد صار إليك ،وقد أتينا معه متشفعني له ،سائلني له املغفرة،
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فاغفر له ذنوبه وجتاوز عن سيئاته ،وأحلقه بنبيئه حممد ÷ ،اللهم وسع عليه
قربه ،وافسح له أمره ،وأذقه رمحتك وعفوك يا أكرم األكرمني ،اللهم أرزقنا
حسن االستعداد ملثل يومه ،وال تفتنا بعده ،واجعل خيار أعاملنا آخرها ،وخيار
أيامنا يوم نلقاك» ،ثم يكرب ويسلم تسليمتني عن يمينه وعن يساره.
قال حييى بن احلسني @ :وهذا الدعاء فإنام نحب أن يدعى به للمؤمنني الصاحلني
املتقني ،فأما الفسقة اخلاينون الظاملون املخالفون فال جيوز ذلك فيهم ،وال نحب هلم،
بل نتربأ إىل اهلل تعاىل منهم ،ونسأله اإلخزاء هلم وجتديد العذاب عليهم.
حدثين أبي ،عن أبيه :أنه سئل عن التكبري عىل اجلنائز كم هو؟ وبامذا يدعى يف كل
تكبرية ،وهل يرفع يديه يف كل تكبرية أم ال؟ فقال :أما التكبري عىل اجلنائز عن آل
رسول اهلل ÷ فخمس تكبريات ،وقد ذكر عن النبيء ÷ أنه كرب عىل
النجايش مخسا ،ورفع يديه يف أول تكبرية ،وبعد ذلك يسكن أطرافه كتسكينها يف
الصالة ،ويقرأ يف التكبرية األوىل بفاحتة الكتاب ويصيل عىل النبي ÷ ،ويف
الثانية يدعو للمرسلني واملسلمني ،ثم يدعو فيام بقي للميت بام تيرس وحرض من
الدعاء ،وال يرتك الدعاء للميت إن كان من األولياء
قال حييى بن احلسني @ :ومن فاته يشء من التكبري عىل اجلنازة أتم تكبريه عند
انصاف اإلمام وقبل أن ُير َفع امليت .قال :ومن خيش أن تفوته الصالة عىل
اجلنازة تيمم وصىل.
قال حييى بن احلسني _ :ال بأس بتعزيتهم إذا مل يدع هلم ومل ُي رث ِن عىل ميتهم وقيل
هلم يف ذلك قول حسن ،وال ينبغي أن تشهد جنائزهم؛ ألن اهلل سبحانه قد هنى عن
الصالة والقيام عىل قبور إخواهنم املنافقني ،فقال لنبيئه ÷   ﴿ :

[ ﴾       التوبة.]85

وأما الذمية التي يف بطنها ولد ملسلم فإذا ماتت كذلك دفنت يف مقابر أهل ملتها،
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ومل ينظر إىل ما يف بطنها من ولدها؛ ألنه مل ينفصل ومل خيرج من بطنها فتكون
أحكامه أحكام غريها .قال :ولو أن كافرا شهد بشهادة احلق مرة واحدة قبل خروج
نفسه لكان حكمه يف التكفني والدفن والصالة والغسل حكم املسلمني؛ ألنه قد
خرج بام شهد به من حد املرشكني ،وصار بإذن اهلل بإقراره من املؤمنني.
حدثين أبي ،عن أبيه :يف اليهودية والنصانية متوت ويف بطنها ولد من مسلم قال:
تدفن يف مقابر أهل دينها إذا مل ينفصل الولد من بطنها.
وحدثين أبي عن أبيه يف الكافر يشهد شهادة احلق عندما حيرضه املوت مرة واحدة،
َم رن يدفنه وأين يدفن؟ قال حاله يف الصالة عليه والتكفني حال املسلمني.
قال حييى بن احلسني _ :الواجب عىل أمة حممد ÷ أن تلحد ملوتاها حلدا
يف جوانب القبور ،إال أن تكون القبور يف موضع منها وال يطاق فيه اللحد وال
يتهيأ وال يمكن فيرضح له من بعد إبالء العذر واجلهد ،مثل أهل مكة وما
شاهبها من البالد.
ويف ذلك ما بلغنا أنه ملا قبض رسول اهلل ÷ قال القوم :ما ترون أين يدفن
النبي ÷؟ فقال عيل ( :#إن شئتم حدثتكم) ،قالوا :حدثنا ،قال:
(سمعت رسول اهلل ÷ يقول(( :لعن اهلل اليهود والنصارى كام اختذوا قبور
أنبيائهم مساجد ،إنه مل يقبض نبي إال دفن يف مكانه الذي قبض فيه)).
فلام خرجت من فيه َن َّحوا فراشه ،ثم حفروا موضع الفراش ،فلام فرغوا
قالوا :ما ترى أنلحد أم نرضح؟ قال عيل ( :#سمعت رسول اهلل ÷
يقول(( :اللحد لنا والرضح لغرينا)) ،فلحدوا للنبيء ÷.
حدثين أبي عن أبيه :أنه سئل عن اللحد والرضح فقال :حلد للنبيء ÷
حلد ،واللحد أحب إلينا؛ ألن النبيء ÷ قال(( :اللحد لنا والرضح لغرينا))،
أي :ألهل اجلاهلية من قريش ومن تابعهم من مرشكي العرب.
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قال حييى بن احلسني _ :ال أحب أن يبسط للميت يف قربه يشء ،وال يدخل
معه سوى أكفانه غريها .فأما تزويق القبور فال نحبه؛ ألن امليت إذا مات فقد
ذهبت عنه الزينة وغريها ،ومن ذهبت عنه الزينة يف نفسه فالزينة أبعد من بيته
وقربه .فأما حتديدها بنصب احلجارة من حوهلا ،وطرح الررضاض

()1

فوقها

لتعرف من غريها -فال بأس بذلك فيها ،وكذلك التطيني فال بأس بتطيينها
لتبقى معاملها ملن حيب بقاءها من أهلها.
حدثين أبي ،عن أبيه :أنه سئل :هل يبسط للميت ثوب أو لِ ربد()2؟ فقال :ال يوضع
امليت بعد تكفينه يف قربه إال عىل حضيض األرض يف حلده.
وحدثين أبي ،عن أبيه :أنه سئل عن تطيني القبور وجتصيصها وإدخال الجر
فيها ،فقال :أما الجر فيكره إدخاله فيها ،وكذلك التجصيص أيضا يكره ،وال
بأس بالتطيني.
قال حييى بن احلسني _ :إذا وضع امليت عىل شفري قربه استل من نحو رأسه
استالال ،وحيرف إىل القبلة حتريفا حسنا ،ويوسد بعض قربه إما ترابا وإما نشزا
من اللحد يعمل له ،وال يوسد يف قربه شيئا سوى بعض حلده.
قال :وإن اضطر الناس إىل دفن جامعة يف قرب واحد حجز بينهم بحواجز من
تراب أو حجارة أو لبن.
حدثين أبي ،عن أبيه :أنه سئل عن امليت من أين يدخل قربه؟ فقال :يؤخذ امليت إذا
أدخل قربه من منكبيه وصدره ،ويوجه إىل القبلة ،و ُي َ
دخل من قبل رجليه ُي َسل سال.
( -)1الررضاض :ما َّ
دق من احلجر ،أو من احلىص.
ِ
( -)2ال رلبد بوزن اجللد :واحد اللبود وال رلبدة أخص منه ومجعها ل َبد وقوهلم :ما له سبد وال لبد
والسبد الشعر واللبد الصوف .إفادة خمتار صحاح.
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حدثين أبي ،عن أبيه :يف الرجلني والثالثة إذا دفنوا يف قرب واحد كيف يدفنون؟
فقال :ال يدفنون يف قرب واحد ما وجدوا من ذلك بد ،وإن دفنوا رضورة حجز بينهم
بحواجز من األرض والرتاب ،وقد أمر رسول اهلل ÷ يوم أحد أن يدفنوا اثنني
اثنني ،وثالثة ثالثة يف قرب واحد ،وذلك أن أصحابه كثرت فيهم اجلراحات.
قال حييى بن احلسني _ :بلغنا عن رسول اهلل ÷ أنه قال(( :من حثا يف
قرب أخيه ثالث حثيات من تراب كفر اهلل عنه من ذنوبه ذنوب عام)).
وبلغنا عن أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب  #أنه كان إذا حثا عىل ميت قال:
(اللهم إيامنا بك ،وتصديقا برسلك ،وإيقانا ببعثك ،هذا ما وعد اهلل ورسوله،
وصدق اهلل ورسوله) .ثم قال( :من فعل ذلك كان له بكل ذرة من تراب حسنة).

قال حييى بن احلسني _ :إذا مل يوجد للميت كفن بحيلة وال سبب ُو رو ِر َي بام
أمكن من نبات األرض ،فإن مل يكن نبات دفن عىل قدر ما يمكن؛ ألن اهلل تبارك
وتعاىل يقول[ ﴾     ﴿ :البقرة.]285

قال :وإذا اجتمعت اجلنائز قدم الرجال األحرار فوضعوا أمام اإلمام ،ثم

يوضع الصبيان األحرار من الذكور من ورائهم ،ثم جيعل رجال املامليك من
وراء الصبيان ،ثم جيعل النساء احلرائر من وراء العبيد ،ثم جيعل اإلماء من وراء
النساء احلرائر ،ثم يكرب اإلمام عليهم كلهم معا كام يكرب عىل الواحد :مخس
تكبريات ،وينوي بذلك الصالة عليهم كلهم.
حدثين أبي عن أبيه :أنه سئل عن امليت ال يوجد له كفن ،فقال :يوارى بام قدر
عليه من نبات األرض ،وإن مل يوجد ذلك دفن دفنا عىل قدر ما يمكن من دفنه.
حدثين أبي ،عن أبيه :أنه سئل عن جنائز جيتمع رجال ونساء وعبيد وصبيان،
فقال :يقدم الرجال ،ثم الصبيان األحرار الذكور ،ثم العبيد ،ثم النساء احلرائر
وراء ذلك مام ييل القبلة.
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قال حييى بن احلسني _ :أول ما يبدأ به من أمره أن يوضع عىل املغتسل ويمد
عىل قفاه مستلقيا ،وجهه مستقبل القبلة ،ثم تسرت عورته وجيرد من ثيابه ،ثم
يمسح بطنه ثالث مسحات مسحا رفيقا ،إال أن يكون امليت امرأة حامال فال
يمسح بطنها ،ثم يلف الغاسل عىل يده خرقة ،ثم ين رقي الفرجني إنقاء نظيفا،
يسكب املاء عىل يديه سكبا ،ويغسل به الفرجني غسال ،ويتجنب النظر إىل
العورة هو وغريه ُمن يعينه ،وال ييل غسل امليت إال أوىل الناس به ،وأطهر من
يقدر عليه من أهل ملته ،ثم يوضيه وضوء الصالة :يغسل كفيه ،ثم يغسل فمه
وأسنانه وشفتيه وأنفه فينقي ما قدر عليه منه ،ثم يغسل وجهه غسال نظيفا ،ثم
يغسل ذراعه اليمنى إىل املرفق ،ثم يغسل كذلك ذراعه اليرسى إىل املرفق ،ثم
يمسح رأسه ،ثم يغسل قدميه إىل الكعبني فيبدأ باليمنى ثم باليرسى ،ثم يغسل
رأسه فينقيه ،ثم يغسل بدنه يقلبه يمينا وشامال ،يبدأ بميامنه قبل مياسه،
ويستقيص عىل غسله كله ظهره وبطنه.
باحل ُرض يف ذلك الغسل ويف تلك الغسلة حتى ُين َّقى به ،ثم يغسل
ثم يغسل ُ
عنه ذلك احلرض كله ،ثم يغسل بالسدر ،ويبدأ برأسه ف ُينَ َّقى وحليته ،وإن كانت
امرأة مل يرسح شعر رأسها بمشط ،ثم يغسل البدن كله بالسدر جوانبه وظهره
غسل غسلة ثالثة بامء فيه كافور ،يغسل به
وبطنه ،ثم يغسل عنه ذلك السدر ،ثم ُي َ

مجيع بدنه ورأسه ووجهه ويديه ورجليه وبطنه وظهره ،فإن حدث به بعد ذلك
حدث أتم الغسل مخس مرات ،فإن حدث به حدث ُأتِ ّم سبعا ،فام حدث بعد

ذلك الغسل احتيل يف رده عن الكفن بالكرسف .وما سقط من شعر امليت
ُغ ِسل ورد معه يف كفنه.

حدثين أبي ،عن أبيه :أنه سئل عن غسل امليت ،وما الذي ُجيزي منه ،قال :غسل
امليت كالغسل من اجلنابة ،ويكره أن يسخن للميت املاء ،إال أن حيتاجوا إليه
لرضورة نازلة من برد غالب أو وسخ يكون بجسد امليت ،فيسخن له املاء حينئذ.
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حدثين أبي ،عن أبيه :يف اجلنب واحلائض هل يغسالن امليت؟ فقال :ما أحب أن
يفعال إال أ َّال يوجد غريهام ،فإن فعال أجزيا إذا أنقيا ونظفا.
قال حييى بن احلسني _ :إن احتيج إىل غسلهام اغتسل اجلنب ببعض طهور
امليت إن كان فيه فضل ،وإن مل يكن فيه فضل ومل يقدر عىل ماء -تيمم ،وأما
احلائض فتغسل يدهيا عىل كل حال فتنقيهام ثم تغسل امليت.
حدثين أبي عن أبيه :أنه سئل عن امليت يسقط منه ظفر أو شعر ،فقال :يستحب
إن سقط من امليت يشء أن يرد يف كفنه .وال تقلم أظفاره.
قال حييى بن احلسني _ :أفضل أوقات الصالة عىل امليت أوقات الصلوات
املفروضات .والنهار كله والليل كله وقت للصالة عىل املوتى ،إال الثالثة
األوقات التي جاء النهي عن الصالة فيها ،وهي :عند بزوغ الشمس حتى
تستقل وتبياض ،وعند اعتداهلا حتى متيل للزوال ،وعند تدليها وتغري لوهنا حتى
يستتم غروهبا.
حدثين أبي ،عن أبيه أنه سئل عن األوقات التي يدفن فيها امليت ويصىل عليه،
فقال :يستحب إذا مل يكن يف ذلك إرضار بأهل اجلنازة وال بمن شهدها أن يدفن
يف مواقيت الصالة ،وال بأس بدفنها بعد الصبح وبعد العص ،ويصىل عليها.
وإذا حرضت اجلنازة والصالة بدأ بأهيام شاء ،وليس يضيق عىل أهلها ،ما مل
َف فوات الصالة املكتوبة.
ُخي ر
قال حييى بن احلسني _ :يقف اإلمام يف الصالة من الرجال حذاء الرسة،
ويقف من النساء حذاء الصدر واملنكبني.
حدثين أبي ،عن أبيه :أنه سئل عن موقف اإلمام ،فقال :يقف اإلمام من جنائز الرجال
ما بني صدورهم وسرهم ،وأما املرأة فيقوم اإلمام بحذاء صدرها ووجهها.
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قال حييى بن احلسني _ :تربيع القرب أحب إيل من تدويره ،وإن دور فال بأس
بتدويره .وال بأس أن ينقش اسمه يف صخرة تنصب عند رأسه ،والصخور أحب
إيل من األلواح ،وال بأس هبا.
قال حييى بن احلسني _ :إذا ماتت املرأة احلامل وأوقن بموهتا إيقانا وولدها حي
يتحرك يف بطنهاُ -ش َّق بطنها واستخرج ولدها استخراجا رفيقا ،ثم خيط بطنها
ختييطا جيدا ،و ُف ِعل هبا كام يفعل باملوتى من الغسل والتكفني والدفن.

۞۞۞۞۞
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كتاب الزكاة


قال حييى بن احلسني _ :بلغنا عن أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب رمحة اهلل
عليه ورضوانه أنه قال :قال رسول اهلل ÷(( :ال تتم صالة إال بزكاة ،وال
تقبل صدقة من ُغ ُلول)).
وبلغنا عنه ÷ أنه قال(( :مانع الزكاة وآكل الربا حرباي يف الدنيا والخرة)).
وبلغنا عن أمري املؤمنني رمحة اهلل عليه أنه دعا ابنه احلسن حني حرضه املوت
فقال( :أوصيك بإيتاء الزكاة عند حملها؛ فإهنا ال تقبل الصالة ُمن منع الزكاة).
وبلغنا عن رسول اهلل ÷ أنه قال(( :الزكاة هي َقنر َطرة اإلسالم)).
قال حييى بن احلسني @ :الزكاة فرض من اهلل عز وجل عىل كل إنسان كفرض
الصالة ،ال يتم ألحد اإليامن إال بأدائها ،ويف ذلك ما يقول اهلل سبحانه﴿ :

[ ﴾      البقرة] ،وقال عز
وجل:

﴿         

[ ﴾      البينة] ،وقال:
    

﴿

[ ﴾فصلت] ،فسامهم مرشكني

برتكهم ألداء زكاهتم ،ولرفض إخراج ما أمرهم اهلل بإخراجه من أمواهلم ،ثم أمر
تبارك وتعاىل نبيئه ÷ باألخذ للصدقة من أمواهلم ،فقال:

﴿ 

          

[﴾    التوبة].
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فأوجب اهلل بذلك عىل النبيء ÷ أخذها ،وعىل املؤمنني إخراجها
ودفعها ،ثم قال:

﴿       

[ ﴾       احلرش].

فوجب عىل األمة بذلك قبول ما أمرهم رسول اهلل ÷ به ،وفعل ما

أمرهم بفعله ،ثم فرس ÷ عن اهلل تبارك وتعاىل ما أوجب عىل األمة من
فرضها ،وبني يف كم يؤخذ ،ومتى يؤخذ ،ومن كم يؤخذ ،وعفا عن القليل إال
أن يبلغ احلد الذي حده ÷ وجعله ،وعفا عن األوقاص ،وهي :ما بني
الفريضتني إىل مبلغ العددين من احليوان.
قال حييى بن احلسني _ :ال جتب الزكاة يف الذهب حتى يبلغ عرشين مثقاال،

فإذا بلغ عرشين مثقاال وفقا ففيها ربع عرشها ،وهو نصف دينار( ،)1ثم ما زاد من
ذلك عىل العرشين مثقاال من قليل أو كثري ففيه ربع عرشه عىل احلساب األول ،ويف
أربعني مثقاال من الذهب مثقال ،وهو ربع عرشها ،وما زاد فبحساب ذلك.
قال حييى بن احلسني _ :ال جتب يف الفضة زكاة حتى تبلغ مائتي درهم قفلة
سواء ،ثم فيها ربع عرشها ،وهو مخسة دراهم ،فإن زادت عىل املائتني درهام أو
أقل أو أكثر ففي مجلتها ربع عرشها ،قليال كانت زيادهتا بعد املائتني أو كثريا
فعىل قدر هذا احلساب(.)2

فإن بلغت أربعامئة درهم كان فيها عرشة دراهم ،فإذا بلغت ثامنامئة كان فيها
عرشون درهام ،فإذا بلغت ألفا كان فيها مخسة وعرشون درمها ،وما زاد
فبحساب ذلك من قليل أو كثري.
( – )1مثقال (نخ).
( – )2فعىل هذا احلساب (نخ).
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حدثين أبي ،عن أبيه :أنه قال :ليس فيام دون مائتي درهم من الدراهم زكاة؛ فإذا
متت ففيها مخسة دراهم .وليس فيام دون عرشين مثقاال من الذهب زكاة ،فإذا
متت عرشين مثقاال ففيها ربع عرشها ،وهو نصف دينار ،وما زاد فبحساب
ذلك .وكذلك ذكر عن عيل رمحة اهلل عليه.
قال حييى بن احلسني _ :ليس فيام دون مخس من اإلبل زكاة؛ فإذا بلغت مخسا
وكانت إبال سائمة مرعية -ففيها شاة ،ويف عرش شاتان ،ثم ليس فيها يشءحتى تبلغ مخس عرشة ،فإذا بلغت مخس عرشة ففيها ثالث شياه ،ثم ليس فيها
يشء حتى تبلغ عرشين ،ثم فيها أربع شياه ،ثم ليس فيها يشء حتى تبلغ
مخسا وعرشين ،ثم فيها ابنة خماض( )1إىل مخس وثالثني ،فإن زادت واحدة ففيها
ابنة لبون( )2إىل مخس وأربعني؛ فإن زادت واحدة ففيها ِح َّقة( )3إىل ستني ،فإن
زادت واحدة ففيها َج َذعة( )4إىل مخس وسبعني ،فإن زادت واحدة ففيها ابنتا
لبون إىل تسعني ،فإن زادت واحدة ففيها حقتان إىل عرشين ومائة ،فإن كثرت
اإلبل ففي كل مخسني حقة.
حدثين أبي ،عن أبيه :أنه قال :ليس فيام دون مخس من اإلبل صدقة ،فإذا متت
مخسا ففيها شاة ،ويف عرش من اإلبل شاتان ،ويف مخس عرشة ثالث شياه ،ويف
عرشين أربع شياه ،ويف مخس وعرشين ابنة خماض ،فإن مل توجد ابنة خماض فابن
لبون ذكر إىل مخس وثالثني ،فإن زادت واحدة ففيها ابنة لبون إىل مخس وأربعني،
فإن زادت واحدة ففيها حقة إىل ستني ،فإن زادت واحدة ففيها جذعة إىل مخس
وسبعني ،فإن زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إىل تسعني ،فإن زادت واحدة ففيها
( – )1وهي ذات حول.
( – )2وهي ذات حولني.
( – )3وهي ذات ثالثة أعوام.
( – )4وهي ذات أربعة أعوام.
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حقتان إىل عرشين ومائة ،فإن كثرت اإلبل ففي كل مخسني ِحقة.
قال حييى بن احلسني _ :ليس فيام دون ثالثني من البقر زكاة؛ فإذا بلغت ثالثني
بقرة ففيها تبيع أو تبيعة ،والتبيع فهو احلويل أو احلولية ،ثم ليس فيها يشء غري احلويل
حتى تبلغ أربعني ،فإذا بلغت أربعني ففيها ُم ِسنَّة( ،)1ثم ال يشء فيها حتى تكون
ستني ثم فيها تبيعان ،ثم ال يشء فيها حتى تكون سبعني ثم فيها تبيع ومسنة ،ثم ال

يشء فيها حتى تبلغ ثامنني ،ثم فيها مسنتان ،ثم ال يشء فيها حتى تبلغ تسعني ،ثم
يكون فيها ثالث تبائع ،ثم ال يشء فيها حتى تكون مائة فيكون فيها مسنة وتبيعان،
ثم ال يشء فيها حتى تكون عرشا ومائة فيكون فيها مسنتان وتبيع ،ثم ال يشء فيها
حتى تكون عرشين ومائة فيكون فيها ثالث مسنات .ثم ال يشء فيها حتى تكون
ثالثني ومائة فيكون فيها مسنة وثالث تبائع ،ثم ال يشء فيها حتى تكون أربعني
ومائة فيكون فيها مسنتان وتبيعان ،ثم ال يشء فيها حتى تكون مخسني ومائة
فيكون فيها ثالث مسنات وتبيع ،فام زاد من البقر فعىل حساب ذلك -يف كل
أربعني مسنة ،ويف كل ثالثني تبيع أو تبيعة.
حدثين أبي ،عن أبيه :أنه قال :ليس فيام دون ثالثني من البقر صدقة حتى تبلغ
ثالثني ،ثم يف الثالثني من البقر تبيع أو تبيعة ،ويف كل أربعني مسنة.
قال حييى بن احلسني _ :ليس فيام دون أربعني شاة من الغنم زكاة؛ فإذا متت
أربعني ففيها شاة ،ثم ليس فيها يشء حتى تزيد عىل املائة والعرشين شاة ،فإذا زادة
شاة واحدة ففيها شاتان إىل مائتني ،فإن زادت عىل املائتني شاة واحدة ففيها
ثالث شياه إىل ثالثامئة ،فإن كثرت الغنم ففي كل ٍ
مائة شاة.

( – )1املسنة :ما هلا حوالن.
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وكذلك بلغنا عن أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب  #أنه قال :قام فينا رسول
اهلل ÷ ذات يوم فقال(( :يف الغنم يف كل أربعني شاة شا ٌة إىل عرشين ومائة،
فإن زادت واحدة فشاتان إىل مائتني ،فإن زادت واحدة عىل املائتني فثالث شياه إىل
ٍ
فرق بني جمتمع ،وال ُجيمع بني
ثالثامئة ،فإن كثرت الشاء ففي كل مائة شاة ،ال ُي َّ
ُم رف َرت ٍق خشية الصدقة ،وال يأخذ املصدق فحل الغنم وال َهرِ َمة وال ذات َع َوار)).
قال حييى بن احلسني _ :يريد رسول اهلل ÷ بقوله ذلك أال يأخذ املصدق
خيار الغنم وال رشارها ،ويأخذ من أوساطها ما ال عيب فيه منها.
÷
قال حييى بن احلسني _ :تفسري «املفرتق الذي ال جيمع» :هو ما َّفرق ا ِمل رل ُك بينه
وإن اجتمع عىل راع واحد ،وتفسري «املجتمع الذي ال يفرق» :فهو ما مجع امللك
الر َعا ُء ،وتفسري ما مجعه ملك الرجل الواحد الذي ال يفرق :أن
بينه وإن افرتق به ر
يكون له ثالثة أغنام عىل ثالثة رعاء ،فيجب عىل املصدق أن جيمع ذلك كله ،ثم
يعدّ ه ويأخذ منه صدقته ،وال ينظر إىل افرتاق رعاته؛ إذ قد مجعه ملك مالكه.
وتفسري املفرتق الذي ال جيمع :أن يكون عىل راع واحد مائتا شاة لستة
أنايس ،لواحد منهم تسع وثالثون ،ولواحد ثامن وثالثون ،ولخر سبع
وثالثون ،ولخر ست وثالثون ،ولخر مخس وثالثون ،ولخر مخس عرشة،
فذلك مائتا شاة قد فرق امللك بينها؛ فال جيب للمصدق أن يأخذ صدقة منها؛
ألنه ال جيب له يشء فيها؛ إذ ال يملك واحد منهم أربعني شاة ،وبذلك حكم
خاتم النبيني ÷.
قال حييى بن احلسني @ :وينبغي للمصدق أ َّال ينزل عىل أحد ُمن ُيصدر ُق ُه ،وال
يقبل له هدية؛ خمافة التهمة؛ فإن قبل شيئا من ذلك فهو لبيت مال املسلمني ،ال
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حيل له منه يشء إال أن يطلقه له إمام املسلمني؛ فإن أطلق له ذلك أو بعضه-
جاز له ما أطلق له منه ،وحرم ما مل يطلق له عليه.
وكذلك كل من قبل هدية من عامل اإلمام عىل يشء من جبايات املسلمني؛
ألهنم إنام هيدون له ملكانه من الوالية ،والوالية فإنام هي أمانة هلل ولرسوله ÷
جرته إليه الوالية من املنافع فال جيوز له وال حيل؛ ألهنم مل
ولإلمام يف رقبته ،فكلام َّ
يعطوه ما أعطوه إال بسبب الوالية؛ فلذلك قلنا :إن كل منفعة جرهتا الوالية فهي
من أموال اهلل ،ال جتوز وال حتل للموىل إال بتجويز ويل أموال اهلل ،الناظر يف أموره
واملصلح له يف أرضه(.)1

جيوز ذلك لعامل وال لغريه إال عىل طريق النظر
وال جيوز لإلمام وال ينبغي أن ّ
للمسلمني ،وابتغاء اإلصالح يف أرض رب العاملني .ولعامل اجلبايات أن يأكلوا
من أموال اهلل التي يف أيدهيم ،ويرشبوا ويلبسوا ويركبوا وخيتدموا ويسكنوا
باملعروف ،من بعد إذن اإلمام هلم فيه.
وينبغي للمصدق إذا ورد املاء الذي ترده املوايش أن يقسم غنم كل رجل
قسمني ،ثم خيريه يف القسمني ،ثم يأخذ الصدقة من القسم الذي ترك صاحب
الغنم ،ثم خييل باقيها إىل صاحبها .وكذلك يفعل بالبقر واإلبل.
حدثين أبي ،عن أبيه :أنه سئل عن صدقة الغنم؟ فقال :ليس فيام دون األربعني
من الغنم صدقة ،فإذا بلغت أربعني ففيها شاة إىل عرشين ومائة؛ فإن زادت
واحدة ففيها شاتان ،ثم ليس فيها يشء حتى تكون مائتني ،فإن زادت واحدة
ففيها ثالث شياه إىل ثالثامئة ،فإن كثرت الغنم ففي كل مائة ٍ
شاة شاةٌ ،ال يفرق
بني جمتمع ،وال جيمع بني مفرتق خشية الصدقة ،وال يؤخذ يف الصدقة تيس وال
هرمة وال ذات عوار وال خيارها وال رشارها ،ويؤخذ الوسط منها.
( – )1يف نسخة :الناظر يف أمور اهلل ،واملصلح يف أرضه.
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قال حييى بن احلسني _ :األوقاص التي عفا عنها رسول اهلل ÷ فهي :ما
السنَّني ،مثل ما عفا
بني األسنان من اإلبل والبقر والغنم والعدد الذي جعله بني ر
عنه بني ما جيب فيه ابنة املخاض وبني ما جيب فيه ابنة اللبون ،وذلك عرش من
اإلبل ،فعفا رسول اهلل ÷ عن هذه العرش.
وذلك أن يف مخس وعرشين ابنة خماض ،ثم ال يشء فيها حتى تبلغ مخسا
وثالثني ،ثم فيها إن زادت عىل اخلمس والثالثني ابنة لبون ،فلم جيعل ÷ فيام
بني هذين السنني وال بني هذين العددين زكاة ،وكذلك فيها كلها ،وكذلك أوقاص
البقر ما بني الثالثني واألربعني ،وهو ما بني احلويل واملسنة ،فلم جيعل بعد احلويل
تفي أربعني فريتفع التسنني إىل املسنة.
الذي جيب يف ثالثني شيئا حتى َ
وكذلك أوقاص الغنم فلم جيعل فيام دون األربعني شاة شيئا ،ثم جعل يف
األربعني شاة شاة ،ثم جعل كل ما زاد عىل األربعني أوقاصا ال زكاة فيه إىل مائة
وعرشين ،فإن زادت شاة وجب فيها شاتان إىل مائتني.
فهذه التي ما بني التوظيفات والزيادات واألسنان فهي األوقاص التي عفا
عنها رسول اهلل ÷.
قال حييى بن احلسني _َ :ي ُعد املصدق من املاشية وحيتسب به يف العدد ما سح
وتقرم وأكل من صغار املاشية كلها :إبلها وبقرها وغنمها.
يف املرتع َّ
حدثين أبي ،عن أبيه :أنه قالَ :ي ُعد املصدر ق من املاشية صغارها وكبارها ،ويؤخذ
من الصغار عىل قدر ذلك ،وال يؤخذ رشارها وال خيارها.
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÷
قال حييى بن احلسني _ :عفا رسول اهلل ÷ عن اإلبل العوامل تكون يف
املص ُتعلف وحيمل عليها وإن بلغت مخسا ،وعفا عن أربعني شاة تكون يف
املص تعلف وحتلب وال ترعى ،فإذا رعيت خارج املص وآبت وجبت عليها
الزكاة ،وكذلك البقر إن مل ترع.
وعفا رسول اهلل ÷ عن الدور واخلدم والكسوة واخليل.
قال حييى بن احلسني @ :وإنام عفا عن ذلك ÷ إذا مل يكن صاحبه اختذه
للتجارة ،وال اشرتاه لطلب ربح ،فأما إن كان اشرتى شيئا من ذلك كله أو من
غريه :من بُ ُسط أو ِك ريزان ُص رفر أو ِج َرار أو رصاص أو حديد أو ُأ ُهب( )1أو آجر
أو صخر أو خشب أو غري ذلك من األشياء كلها بعد أن يشرتيه صاحبه لطلب

الربح ويستغل فيه املال للتجارة .فعىل من أراد به ذلك الزكاة ،يزكيه عىل قدر
ثمنه إذا كان ثمنه مام جيب يف مثله الزكاة.
فأما الدر والياقوت ففيه إذا خرج من معدنه اخلمس.
قال حييى بن احلسني

_ :األرضون جتري عىل أرض افتتحها املسلمون

َعنروة( )2فقسموها بينهم فصارت مرياثا جيب فيها األعشار ،وهي أرض خيرب،
افتتحها رسول اهلل ÷ فقسم بعضها فجرى جمرى املرياث ،ووجب عىل
أصحابه فيه العرش ،وعامل عىل بعضها بالنصف ،فرتكها يف أيدي الذين كانت
هلم َّأوال ،يعملوهنا ويؤدون نصف ما خيرج منها.
فام أخذ مام كان كذلك فهو َ ٌّيف بني مجيع املسلمني يرد إىل بيت ماهلم.
( -)1أي :اجللود .اإلهاب :اجللود التي مل تدبغ .بتصف من خمتار الصحاح.
( -)2أي بالقهر.
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وأرض افتتحها املسلمون فهي أرض خراج كائنة مع من كانت ،مثل سواد
الكوفة وغري ذلك من البالد من مص والشام وخراسان وغري ذلك من البالد،
فكلام أخذ من هذا فهو يف ٌء يرد إىل بيت مال املسلمني.

وأرض صالح عليها أهلها وهم يف منعة ،فال يؤخذ منهم إال ما صوحلوا

عليه ،مثل أهل نجران وغريهم من البالد ،فهذه أيضا لبيت مال املسلمني.
وأرض أجيل عنها أهلها وخلوها من قبل أن يوجف عليهم بخيل أو ركاب
أو يقاتلوا ،مثل فدك ،فام كان من األرضني عىل هذا فإمام املسلمني أوىل هبا،
يصفها حيث شاء ورأى.
ومجيع ما سمينا من هذه األموال حتل لل رسول اهلل ÷ ،وهم فيها
املقدمون عىل غريهم؛ ألن غريهم ينال من األعشار وهم ال ينالون ،وجيوز إلمام
املسلمني أن يصيب معهم من هذه األموال فيأكل ويرشب ويركب وينكح
باملعروف ،ويرزق نفسه فيها كام يرتزق املسلمون.
وأرض أسلم عليها أهلها فهي أرض عرش ،مثل أرض اليمن واحلجاز ،عىل
أهلها فيها إذا بلغت ثمرهتا مخسة أوسق الزكاة ،فام أخذ منها فهو صدقات خترج
حيث سمى اهلل من قوله تعاىل:

﴿   

        

[ ﴾         التوبة].

وأرض أحياها رجل مسلم فهي له ولورثته من بعده ،ويؤخذ منه فيها العرش.

وكذلك بلغنا عن رسول اهلل ÷ أنه قال(( :من أحيا أرضا فهي له)).
قال حييى بن احلسني _ :يريد بقوله ÷(( :هي له)) األرض التي مل
يملكها أحد قبله ،ومل يزرعها أحد سواه ،وليس ألحد فيها أثر وال دعوى.
عر ُفه ثم مل يعمره
قال :ومن حتجر حمجرا فرضب عليه أعالما يستحقه هبا و ُي ر
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ومل يعانِ ِه( )1ثالث سنني -فقد جاءت يف هذا أقاويل بأنه إذا أعطلها ثالث سنني
وأحياها غريه فهي ملن أحياها.
قال حييى بن احلسني _ :قد قيل يف ذلك بأقاويل خمتلفة ،وأحب ذلك إيل
خي َّىل ُ
أهل الذمة وذلك ،وأن يمنعوا من زرع أرايض املسلمني؛
والذي أراه أن ال ُ َ
ألن يف ذلك حتيفا ألموال املسلمني ،وإرضارا هبم؛ ألن أهل الذمة ال زكاة عليهم
فيام خرج من زرعهم ،والزكاة واجبة عىل املسلمني ،وإذا مل يزرعها الذميون
زرعها املسلمون فرجعت منافعها عىل فقرائهم ويف مصاحلهم.
وكذلك ال أرى أن تباع األرضون منهم التي يف أيدي املسلمني؛ لئال تبطل
األعشار التي جتب فيها إذا كانت يف أيدي املسلمني ،فأما ما كان هلم ويف أيدهيم
قديام فال يمنعون من تبايعهم إياه فيام بينهم؛ ألنه يشء مل يكن للمسلمني فيه
منفعة قديما أو حديثا(.)2

قال حييى بن احلسني _ :يؤخذ من جتار أهل الذمة نصف عرش ما يأتون به من
أمواهلم ويتجرون فيه عىل املسلمني يف أرض اإلسالم ،وإنام يؤخذ ذلك ُمن أتى
من بلد شاسع إىل بلد ،مثل جتار أهل الذمة الذين بالشام إذا أتوا بتجارهتم إىل
احلجاز أو إىل العراق أو إىل اليمن ،أو غري جتار أهل الشام إذا اجتروا من بلد بعيد
إىل بلد من بالد املسلمني.
فأما من كان يف األمصار منهم فال يؤخذ منهم يف األمصار التي هم فيها متسكنون
يشء ،وإنام يؤخذ ُمن انتجع

()3

بتجارته من بلد هو فيه متسكن إىل بلد بعيد،

( -)1يف نسخة :ومل يغله.
( – )2يف نخسة :قديام كان أو حديثا .ويف نسخة :قديام وال حديثا.
( -)3أي :انتقل.
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فأما جتار يف بلد فال يؤخذ منهم فيه يشء ،وإن خرجوا إىل غريه أخذ منهم فيه كام
يؤخذ من غريهم.
قال حييى بن احلسني _ :جتب الزكاة عندي وتلزم يف قويل عىل كل ما
أخرجت األرض ،ويف كل ما أخذ منها مام يكال أو ال يكال؛ ألن اهلل سبحانه
يقول لنبيئه ÷:

﴿       

[ ﴾         التوبة].

واألموال فهي كل ما أغلته العباد ،ومتولوا به وفيه ،واتكلوا يف معايشهم عليه،

مام يكال أو ال يكال؛ ألننا نجد كثريا مام يسقطه غرينا يصاب منه ،ويكتسب فيه
األموال كل من يملكه من النساء والرجال ،حتى ربام كان ما ال يكال أكثر فضال
وأعظم أمرا مام يكال؛ فلذلك أوجبنا فيه كله الزكاة ،ولقد أوجب اهلل ذلك تبارك
وتعاىل يف مجيع األموال بأبني البيان عند من عقل عن اهلل وفهم واقتدى بكتابه فعلم
بقوله سبحانه ،﴾      ﴿ :فال ختلو
هذه األشياء اخلطرية من أن تكون ملالكيها أمواال أو ال تكون هلم أمواال.

فإن كانت هلم أمواال وجب فيها ما أوجب اهلل عىل األموال ،وإن مل تكن
تسمى يف اللغة والبيان أمواال فال يشء فيها عند كل إنسان ،فلن توجد -إن شاء
اهلل تعاىل أبدا -يف اللسان وال عند أهل الفصاحة والبيان إال مسامة أمواال ،ال
تعرف إال هبذا االسم من بني األسامء ،وتدعى به كام يدعى غريها من األشياء،
وسنفرس -إن شاء اهلل تعاىل -ما جيب فيام يكال منها باملكيال وما ال يكال من
سائر األموال.
فأصل ما جيب يف مجيع ذلك( )1كله قليله وكثريه فإنه ما ُس ِقي منه سيحا يفيح
( – )1يف (نخ) :فأصل ما جيب فيام يكال منها كله.
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املاء يف أرضه فيحا ،أو ما رشب بامء السامء ،أو ما كان من الشجر بَ رعال( )1فواكه
كان ذلك أم نخال -ففيه العرش ،وما سقي بالسواين

()2

واخل َّطارات

()3

والدوايل( )4من الزرانيق( )5وغريها مام ينشط ماؤه نشطا( )6ويسقى به ففيه نصف
العرش ،إذا بلغ كل ما يكال من ذلك مخسة أوسق ،والوسق فهو :ستون صاعا
بصاع النبيء ÷ ،وذلك ما وقته رسول اهلل ÷ وجعله له مدى ،فوقت
له مخسة أوسق سواء ،فإن نقص كل صنف مام يكال عن مخسة أوسق فال زكاة
فيه وال جيب يشء عليه.
حدثين أبي ،عن أبيه :أنه قال :كل ما أخرجت األرض من نباهتا من يشء ففيه
الزكاة ،وهذا أحب األقوال إ ّيل؛ لقول اهلل عز وجل:
.﴾   

﴿  

وحدثين أبي عن أبيه :أنه قال :ال جتب الزكاة فيام دون مخسة أوسق مام يكال،

والوسق ستون صاعا ،وما زاد عىل اخلمسة األوسق أخذ منه بحساب ذلك.
وسئل عن وزن الصاع فقال :ال يكون إال بالكيل؛ ألن رسول اهلل ÷ قال:
((الوسق ستون صاعا))؛ فدل بذلك عىل الكيل ،فال يصح بالوزن.

( -)1قال يف القاموس :البعل :األرض املرتفعة متطر يف السنة مرة وكل نخل وزرع ال يسقى أو ما
سقته السامء .وقال حممد بن منصور يف اجلامع الكايف :البعل ما ذهبت عروقه يف األرض مثل
النخل والشجر الذي ال حيتاج إىل املاء مخس سنني.
( -)2السواين :مجع سانية وهي الناقة التي يسقى عليها.
( -)3خطر الفحل بذنبه :رضب به يمينا وشامال ،وهي ناقة خطارة .قاموس
( -)4الدوايل :مجع دالية ،وهي الدواليب أو النواعري (مجع ناعورة) التي تدار بالبقر ونحوها .تصنع
من اخلشب عىل شكل دائري تستخدم للسقي.
( -)5الزرانيق :مجع زرنوق ،والزرنوقان :حائطان يبنيان عىل رأس البئر من جانبيها ،وتعرض
عليهام خشبة ثم تعلق منها البكرة فيستقى هبا .هتذيب اللغة.
ِ
( -)6الن رَّش ُط :النزح واجلذب ،قال يف اللسان :نشط الدلو من البئر ينشطها ُ
وينشطها نشطا :نزعها
وجذهبا من البئر صعدا.
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قال حييى بن احلسني _ :أما ما كان من العنب ُي َزبَّب أخذ فيه عرشه أو نصف
عرشه عند كامل تزبيبه ،كام قال اهلل سبحانه﴾   ﴿ :
[األنعام ،]142وما مل يكن يزبب ُأ رد ِخل فيه من ينظر خرصه ويعرف قدره
فيخرصه ،فأي ك رَرم أو ك ُُروم يف ملك رجل واحد كان مجلة ما يأيت فيه بعد يبوسه
مخسة أوسق زبيبا  -أخذ منه نصف عرشه عنبا أو عرشه عنبا .والعمل فيه أن
يرسل إليه من ينظر قسمته ،فيقسمه أجزاء عرشة غري حايف وال جائر ،حيرضه
صاحبه ،ثم يقول له :اخرت مخسة أجزاء من هذه األجزاء العرشة ،وقد علم كل
جزء منها بعالمة تفهم وتعرف.
فإذا اختار صاحب الكرم من العرشة األجزاء مخسة أخذ القاسم الذي مع
املصدق من اخلمسة الباقية جزءا ،وهو عرش ذلك كله إن كان كرمه مام جيب فيه
العرش ،وإن كان مام جيب فيه نصف العرش قسم ذلك اجلزء بينه وبني صاحب
الكرم ثم عرضه للبيع ،فإن أحب صاحب الكرم رشاءه من بعد االستقصاء فيه
للبيع فهو أوىل به أخذ منه ثمنه نقدا ودفع إليه ،وإال فيبيع من غريه.
حدثين أبي ،عن أبيه :أنه سئل عن بالد هبا األعناب كثرية ال تزبب :هل عليهم
العرش يف عصريها أو يف أثامهنا؟ فقال :يزكى ذلك عىل قدر خرصه ،ويؤخذ منه
عىل مقياس قدره.
قال حييى بن احلسني _ :أما الرمان والتفاح والفرسك والسفرجل
واإلجاص( )1وقصب السكر واملوز والك َُّم رثرى ،وما
واملشمش واخلرنوب والتني
َّ
كان غري ذلك من الفاكهة وغريها مام خترج األرض مام ال يكال فإن العمل فيه أن
( -)1اإلجاص :املشمش والكمثرى بلغة الشاميني ،ويطلق يف مص عىل الربقوق .اللسان.
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يرسل إليه من ينظر كل صنف منه ،فإذا مل يشك املرسل وصاحب املال أن كل
صنف من ذلك الثمر يبلغ إذا بيع مائتي درهم قفلة أخذ منه ُع ُرشه أو نصف عرشه
عىل قدر رشب أرضه ،فيؤخذ من كل ثمرة زكاهتا ،وال يؤخذ فيها ذهب وال فضة.
وإن قص مبلغ كل صنف من ذلك عن مائتي درهم مل يؤخذ من صاحب
ذلك الصنف امل َق رص يف ذلك الصنف يشء ،فهذا أحسن ما أرى من العمل يف
مثل هذه األشياء التي ال تكال.
()1

قال حييى بن احلسني _ :أحسن ما أرى من العمل يف تزكية ما مل يكن خروجه
كله معا مام ذكرنا من هذه األصناف التي يأيت بعضها بعد ذهاب بعض ،وال
يمكن حبس أوهلا عىل آخرها -أن يوكَّل بام خيرج منها وكي ٌل يعرف ذلك
وحيصيه ،أو يستأمن عىل ذلك صاحبه إن كان أمينا ،ويرتك عنده إذا علم منه
األداء ملا جيب عليه ،واالحتياط عىل نفسه هلل فيه ،فإن اهتم استحلف عىل ما يتهم
عليه ،حتى إذا استقىص بيع ثمره نظر إىل ما حصل من ثمنه :فإن كان مائتي
درهم أخذ منه يف ذلك العرش أو نصف العرش ،وإن كان ثمن ذلك أكثر من
املائتني فعىل حساب ذلك ،وإن كان أقل من املائتني مل يؤخذ منه زكاة.

( -)1القثاء :اخليار الواحدة قثاءة .خمتار.
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قال حييى بن احلسني _ :كل ما كيل من يشء مام خترجه األرض باملكيال مام
يملكه الناس من األموال .ففيه العرش أو نصف العرش عىل ما ذكرنا من سقي
األرض ،وما مل يكل عمل يف أخذ زكاته عىل ما ذكرنا َّأوال فيام ال يكال.
()7

قال حييى بن احلسني _ :ما سقي من هذه بالسواين والدوايل واخلطارات
وغري ذلك من األمور املتعبات ففيه نصف العرش ،وما سقي سيحا أو بامء السامء
أو من األهنار أو من العيون فيحا ففيه العرش كامال ،وال يؤخذ من هذه األشياء
يشء حتى جيب يف مثله الزكاة ،ووجوب الزكاة فيه فهو أن يبلغ عندما يكون من
قطعه أقل ما جيب يف مثله الزكاة من األموال ،وهو مائتا درهم ،فإذا بلغها أخذ
منه ما جيب فيه :عرش أو نصف عرش.

قال حييى بن احلسني _ :هذه الثالثة األشياء ينظر إىل كل واحد من هذه
األصناف :فإن كانت جزته تساوي مائتي درهم أخذ منه يف كل جزة أو قطفة
نصف عرش أو عرش عىل قدر رشاب أرضه ،وكذلك إن كانت جزته ال تبلغ
( -)1يشء شبه األصابع ،ويف القاموس :العناب كرمان :ثمر معروف.
( -)2التوت بالضم :الفرصاد ،والفرصاد :عجم الزبيب والعنب ،والفرصاد احلمرة .لسان العرب.
( -)3قال األزهري :الفستقة فارسية معربة وهي :ثمرة شجرة معروفة .لسان العرب.
( -)4البندق :اجللوز واحدته بندقة وقيل البندق محل شجر كاجللوز .لسان.
( -)5ثمر شجر يؤكل ويدبغ بقرشه.
( -)6نبت له حب إىل الطول ما هو ،ويؤكل خمه شبه الفستق .لسان.
( – )7ال ُقنَّب ِ
وسكَّر :نوع من الكتان .قاموس
كد َّيم ُ
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مائتي درهم ُنظِر إىل مبلغ ثمن مجيع ما خيرج منه من سنة إىل سنة؛ فإن كان خيرج
جيز منه أو يقطف يف كل
منه يف السنة الكاملة ما قيمته مائتا درهم أخذ عرش ما ّ
جزة جزها سنته كلها ،فإن كان ذلك شيئا يسريا ال يؤدي كل صنف منه يف كل
سنة ما قيمته مائتا درهم مل يؤخذ من ذلك كله يشءُ ،ج َّز أو ُقطف يف السنة مرة
أو مرارا إذا مل يكن يؤدي يف جزاز السنة كلها مائتي درهم.
وإنام و َّظفنا ملا كان من هذا عىل هذه احلال مائتي درهم يف السنة ألنه أصل ثابت
ال يربح األرض دهرا ،وال خيرج ثمره يف السنة معا ،فأنزلناه منزلة األصول التي
يؤخذ ثمرها يف كل سنة من الفواكه وغريها مام حيمل يف الزكاة عىل قيمة ثمرها،
فجعلنا السنة ملا ذكرنا من القطن والقصب واحلنا مدى يعرف به منتهى قيمة
ثمرهن ،كام يعرف قيمة ما كان من الفواكه غريهن عند ينوعه يف كل سنة؛ فرأينا أن
السنة لذلك وقت حسن إذا كان ال يبلغ من الثمن مائتي درهم إال عىل رأس السنة.
فإذا كان أمرا تافها ال يبلغ يف كل سنة مائتي درهم فال يشء فيه أبدا ،وال زكاة
جزاته فيلحقه ما بينا من
عليه أصال ،إال أن يزاد يف أصوله فتكثر غالته وتعظم َّ
ذلك ورشحنا.
وإنام قلنا :إنه إذا مل تكن تبلغ جزاته وقطفه يف كل سنة مائتي درهم أنه ال يشء
فيه عىل أربابه ومالكيه -وذلك أنا قسناه بمثله من ذوات األصول التي تغل يف كل
سنة من الفواكه وغريها ،فلام أن وجدنا هذه األصول إذا قص ثمر كل صنف منها
يف كل سنة عن بلوغ مائتي درهم مل يؤخذ منها زكاة ومل جيب فيها صدقة -قلنا :إنه
ال يشء عىل هذه التي يأيت ثمرها لسنتها متقطعا إذا مل يبلغ املائتي درهم ،كام ال
جيب يف هذه التي يقص ثمرها الذي يأيت يف كل سنة معا عن مائتي درهم يشء من
الزكاة ،ألن املائتي درهم مدى ملا ال يكال ،كام أن اخلمسة األوسق مدى ملا يكال،
وذلك عندنا ويف اختيارنا ،وما نراه أعدل األمور وأقرهبا من احلق يف مثل ذلك إن
شاء اهلل تعاىل ،وال حول وال عون وال قوة لنا إال باهلل سبحانه.

158

قال حييى بن احلسني _ :إذا مل يتم كل صنف من كل ما يكال مخسة أوسق فليس
فيه زكاة ،وال تضم حنطة إىل شعري ،وال متر إىل زبيب ،وال يشء مام يكال إىل صنف
غريه مام يكال؛ ليلحق فيه الزكاة ،أو يؤخذ من صاحبه عنه صدقة.
وتفسري ذلك :أنه لو كان مخسة أوسق إال ربعا حنطة ،وأربعة أوسق شعريا مل
يضم هذا إىل هذا ،ومل يكن يف يشء منهام زكاة ،وكذلك كل ما كان من الثامر فال
يضم صنف إىل غريه من األصناف.

قال حييى بن احلسني _ :وكذلك الفواكه وغريها مام ال يكال إذا مل يبلغ ثمن
كل صنف منها مائتي درهم مل يكن يف يشء من ذلك زكاة ،وال يضم بعض ذلك
إىل بعض.
وتفسري

ذلك :رجل له رمان يبلغ مائة وثامنني درمها ،وله خوخ يبلغ مائة

وتسعني درمها ،فليس جيب عليه يف ذلك كله زكاة؛ ألنه مل يبلغ صنف منهام
مائتي درهم ،وال يضم صنف إىل غريه ،وعىل هذا فليكن العمل يف كل ما أنبتت
األرض وسقي باملاء :ال يضم يشء منه إىل يشء غريه عند وقت ما جتب
الزكاة( )1يف األشياء وتؤخذ من األموال.
قال حييى بن احلسني _ :إذا كان عند الرجل مخسة عرش مثقاال من الذهب ،ومائة
ومخسون درمها -ضم الدراهم إىل الدنانري ،وحسب حساب رصفها ،ثم أحىص ذلك
دنانري ،ثم أخرج يف العرشين مثقاال نصف دينار ،وما زاد فبحساب ذلك.
( – )1يف (نخ) عند وقت اجتامع الزكاة.
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وإن كان عنده مخسون درمها ،وعرشة دنانري -ضم الدنانري بحساب رصفها
دراهم إىل اخلمسني درمها ،ثم أخرج الزكاة بحساب ذلك :يف املائتني مخسة
دراهم ،وما زاد فبحساب ذلك.
فإن كان عنده مائة درهم وستة دنانري -ضم الدنانري إىل الدراهم بحساب
رصف ذلك دراهم حتى تفي املائتان ثم خيرج زكاهتا.
وتفسري ذلك :أن الستة دنانري بحسب رصفها ،فص ُفها عىل عرشين بدينار
مائ ٌة وعرشون درمها ،فهذه املائة والعرشون تضم إىل املائة ،فيكون ذلك مائتني
وعرشين ،فيخرج منها ربع عرشها زكاة.
وكذلك لو كان عند رجل ثامنية عرش مثقاال ومخسون درمها -لكان جيب
عليه يف قولنا أن يضم اخلمسني درمها بصفها دنانري إىل الثامنية عرش مثقاال،
فيكون عىل رصف عرشين درمها بدينار دينارين ونصفا ،فيكون ذلك كله
عرشين مثقاال ونصفا ،جيب فيها ربع عرشها وهو نصف دينار وربع قرياط
بالقراريط العراقية ،حساب الدينار عرشون قرياطا .وكذلك كل ما كان من
الذهب والفضة فإنه يضم بعضه إىل بعض ،فيضم الذي بضمه إىل صاحبه جتب
الزكاة عىل مالكه .وال يضم صنفان أحدهام إىل الخر غري الذهب والفضة فقط.
قال حييى بن احلسني _ :تؤخذ احلنطة من احلنطة ،والشعري من الشعري،
والزبيب من الزبيب ،والتمر من التمر ،وكل يشء وجبت فيه الزكاة مام تنبت
األرض فمن ذلك اليشء تؤخذ زكاته ،وال يؤخذ زكاة يشء من غريه ،وكذلك
اخلف من اخلف ،والظلف من الظلف( .)1وال بأس أن يؤخذ الذهب من الفضة،
والفضة من الذهب بحسابه عىل رصفه.
(-)1ال َّظلف وال رظلفُ :ظ ُفر كل ما اجرت ،وهو ظلف البقرة والشاة والظبي وما أشبهها .لسان.
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وإنام أجزنا ذلك يف الذهب والفضة ألنا نرى ضم أحدهام عند التزكية إىل
صاحبه ،فكأنه يف املعنى مال واحد يف الزكاة فقط ،فأما يف غريها فال :الذهب
بالذهب عند املبايعة ،والفضة بالفضة مثال بمثل.
قال حييى بن احلسني _ :تؤخذ الزكاة مام أنبتت األرض عند حصاده ،وذلك
قول اهلل عز وجل:

﴿  

[ ﴾األنعام ،]142فأما الذهب

والفضة واإلبل والبقر والغنم فإذا حال عىل اليشء من ذلك احلول عند مالكيه
وجبت فيه الزكاة ،وال جتب الزكاة يف يشء من ذلك حتى حيول عليه احلول.
قال حييى بن احلسني _ :يف كل حيل كان عىل امرأة أو عىل سج أو سيف أو
مصحف أو غري ذلك من ا ِمل رن َطقة( )1واللجام ،وما كان من احليل عند أهل اإلسالم-
ففيه ربع عرشه عىل ما ذكرنا من التحديد ،يف العرشين مثقاال نصف مثقال ،ويف
املائتي درهم مخسة دراهم .فإن كان احليل من الصنفني مجيعا ،وكان كل واحد منهام
عىل جهة ال يبلغ ما جتب فيه الزكاة -ضم أحدهام إىل الخر ،يضم الذي جتب
بضمه الزكاة إىل صاحبه ،ثم خيرج زكاة ذلك كله ،وهو ربع عرش مجيعه.
قال حييى بن احلسني _ :كل ما أخذ من املعدن من مثقال أو ألف مثقال فهو
غنيمة غنمها اهلل إياه وأوجدها.
وفيه ما حكم اهلل به يف الغنيمة ،وهو اخلمس ،وذلك قوله تبارك وتعاىل:
﴿          
  

[ ﴾األنفال ،]41فيجب عىل صاحبه عند

( -)1املنطقة :ما يشد الرجل به وسطه .قاموس.
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وقت وجوده إياه إن كان يعلم إماما يصلح له أن يدفعه إليه -مل جيز له إال دفعه إليه،
وتصيريه يف يديه ،وإن مل يعلم موضعه فرقه هو فيمن جعله اهلل هلم ،وكان أحق
الناس بذلك آل رسول اهلل ÷ ليتاماهم ومساكينهم وابن سبيلهم؛ ألن غريهم
يأخذ من الصدقات وهم ال يأخذون ،ويأكل منها وهم ال يأكلون.
فإذا أخرج اخلمس من ذلك الذي أصابه يف املعدن مل جيب عليه من بعد ذلك
فيه يشء حتى حيول عليه احلول ،فيجب عليه فيه ما جيب عليه يف سائر أمواله،
ربع عرشه إذا حال احلول عليه وهو عرشون مثقاال أو مائتا درهم فصاعدا.

قال حييى بن احلسني _ :معنى ذلك كله ما غنم منه يف بر أو بحر قليال كان ذلك
أو كثريا كمعنى املعدن جيب فيه اخلمس ،يصف حيث يصف مخس املعدن.
قال حييى بن احلسني _ :أحسن ما أرى يف زكاة العسل أن يؤخذ منه العرش إذا
خرج منه يف كل سنة قيمة مائتي درهم.
ويف ذلك ما بلغنا عن أيب سيارة ا ُمل َت ِع ري أنه قال للنبيء ÷ :يا رسول اهلل ،إن
رش ِق َر ٍ
ب قربة)).
رش من كل َع ر ِ
يل نحال ،قال :فقال رسول اهلل ÷(( :فأد ال ُع ُ َ
حدثين أبي ،عن

أبيه :أنه سئل عن العسل هل فيه زكاة؟ فقال :ذكر عن

النبيء ÷ أنه كان يأخذ منه العرش ،وذكر عن أيب سيارة أنه ذكر
للنبيء ÷ أن له نحال فأمره أن يؤدي العرش منه ،وما هو عندي إال كغريه
مام م َّلكه اهلل عباده من أمواهلم وأرزاقهم.
قال حييى بن احلسني _:هي غنيمة ملن رزقه اهلل اياها ،وفيها ما يف املعدن من
اخلمس ،يصف حيث يصف مخس املعدن :للذين سمى اهلل سبحانه وجعل
اخلمس هلم.
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قال حييى بن احلسني _ :يزكى مال اليتيم ،ويف ذلك ما روي عن أمري املؤمنني
عيل بن أيب طالب رمحة اهلل عليه أنه كان يزكي مال بني أيب رافع.
قال حييى بن احلسني _ :وأستحب للويص أن ُيق رلبه هلم لريجع بعض الربح يف
الزكاة ،وإال أفنته الزكاة .ومن كان له دين جتب يف مثله الزكاة َز َّكا ُه إذا قبضه ملا مىض
من السنني ،إال أن ينقص يف بعض ما يزكي عام جتب فيه الزكاة.
قال حييى بن احلسني _ :ال أرى أن ما أخذ السلطان اجلائر جيزي من يأخذه
منه ،بل أرى أن عليه أن خيرج الزكاة ويضعها حيث أمره اهلل تعاىل ،وال يعتد بام
أخذ السلطان اجلائر منه.
حدثين أبي ،عن أبيه :أنه سئل :هل جيزي ما يأخذ السلطان اجلائر؟ فقال :ال
جيزي ،وعىل رب املال اإلعادة.
قال حييى بن احلسني _ :السلطان اجلائر الذي ال يرد الزكاة يف أبواهبا ال جيوز
أن يدفع إليه منها يشء ،ومن دفع إليه منها شيئا فليس خيلو من أن يكون خمتارا
لذلك أو مضطرا؛ فإن كان خمتارا وهو يقدر أن ال يدفع إليه ذلك فدفعه إليه فقد
أتلف ما كان هلل تعاىل عنده ومل يؤده إىل من أمره اهلل أن يدفعه إليه وحكم به له
من الثامنية األصناف فعىل من أتلف ذلك ومل يؤده إىل أصحابه الغرم له ،وهو له
ضامن حتى خيرجه إىل أهله ويؤديه إىل أربابه.
وإن كان دفع ذلك إليه مغلوبا مضطرا اضطره إليه وأخذه قرسا من يديه فامله
هو أوىل بأن يكون ظلم السلطان الداخل عليه من مال اهلل الذي جعله لعباده؛
فعليه من اجلهتني أن ال يعتد بأخذ الظامل من ماله عىل ربه يف زكاته.

163

قال حييى بن احلسني _ :لإلمام أن جيرب الرعية عىل دفع الزكاة إليه من كل ما
جيب فيه الزكاة؛ ألن اهلل سبحانه قال:

﴿    

[ ﴾        التوبة ،]104فأمر بأخذها،
ولن تؤخذ إال طوعا أو كرها ،فمن أبى الطوع فال بد أن تؤخذ منه كرها.

وقد قال غرينا :إن الناس مؤمتنون عىل الذهب والفضة ،وإهنم هم يضعون
زكاهتم حيث شاءوا ،إن شاءوا دفعوها إىل اإلمام ،وإن شاءوا فرقوها هم عىل
أيدهيم .وهذا عندي فاسد من القول ،ال تصح به رواية إن رويت ،وال أثر إن
ذكر؛ ألنه خمالف لكتاب اهلل ،وما خالف الكتاب فليس من احلق ،وال ما قيل به
فيه من الصدق.
وما أحسب أن من قال بذلك قاله إال ليسرت النعم واألموال عىل أهل الناض(،)1
خوفا منه عىل أمواهلم من جورة ملوكهم ،فتأول بالقول به هذا املعنى.
وإنام فسد ذلك عندي :من أن هذه الزكاة -زكاة هذه األموال الناضة -ال
ختلو من أن يكون هلل فيها فرض عليهم أن خيرجوه ملن سمى اهلل ،أو ال يكون
عليهم فيها فرض إخراج يشء.
فإن يكن عليهم يف ذلك فرض إخراج زكاهتا فعليهم أن يؤدوها إىل ويل
املسلمني الذي أمره اهلل بأخذها منهم ،وشدد اهلل عليه يف قبضها من أيدهيم ليصفها
حيث أمر ،ويؤدهيا إىل من جعلها اهلل له عىل يديه ،وأمر بتسليمها إليه.
ويف أمر اهلل له بأخذها منهم ما يقول سبحانه   ﴿ :
          
 

[﴾التوبة] ،وهذه الدنانري والدراهم فال ختلو :إما أن تكون

أمواال أو غري أموال؛ فإن كانت أمواال فعىل اإلمام أن يأخذ منها ما جيب فيها.
( -)1النَّاض :الدراهم والدنانري ،وإنام سمي ناضا إذا متول عينا بعد أن كان متاعا .قاموس.
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خلق إهنا ليست بأموال ،بل هي خيار األموال ووجوهها.
وليس يقول ٌ
فرض ٍ
زكاة فام جيب عليهم أن يدفعوا
وإن مل يكن عليهم هلل يف هذه األموال ُ
شيئا منها إىل أهل الصدقات من الفقراء واملساكني سا وعالنية ،عىل أيدهيم وال
عىل يدي إمامهم.
ثم يقال ملن قال :إهنم مؤمتنون عليها ،وإهنم خيرجوهنا دون اإلمام :ما
حجتك يف ذلك؟ رأو ِجدر نا فيه بذلك حجة من الكتاب املبني ،أو أثرا جممعا عليه
ال اختالف فيه عن رسول رب العاملني ،أو حجة يف ذلك من املعقول يرىض هبا
ويفهمها ذوو العقول ،كام أوجدر ناك يف قبض ذلك منهم آية من الكتاب حمكمة،
وهي قول اهلل تبارك وتعاىل ،﴾   ﴿ :وكام أوجدناك عن

أقرب الناس به :العباس عمه.
الرسول ÷ يف قبض ذلك وأخذه من
ِ

فقد نروي وتروون :أن رسول اهلل ÷ تعجل من العباس زكاة ماله قبل
وقت وجوب الزكاة عليه.
وكام أوجدناك يف حجة العقل يف أول كالمنا :من أهنا ال ختلو من أن تكون
أمواال أو غري أموال؛ فإن كانت أمواال ففيها ما يف األموال ،واإلمام أوىل بقبضها
كام ُأمر بأخذها.
وإن مل تكن أمواال مل يكن لإلمام أن يأخذ منها زكاة ،وال جيب عىل أرباهبا أن
يدفعوا إىل أحد منها صدقة سا وال عالنية ،فال جيدون إن شاء اهلل إىل دفع ذلك
سبيال ،وال يقدر منصف أن يكرر يف ذلك قاال وال قيال.

قال حييى بن احلسني _ :جتب الصدقات ملن سمى اهلل تبارك وتعاىل من عباده،
وذلك قوله سبحانه:

﴿    

          

[ ﴾      التوبة].
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فهي بني ثامنية أصناف ،كلام استغنى صنف منهم رجعت حصته عىل أحوج
من فيهم ،فإن رأى إمام املسلمني أن يصف ذلك كله يف صنف واحد ُمن سمى
اهلل عز وجل رصفه ،من غري إجحاف وال إحاجة ألحد ُمن سمى اهلل تعاىل من
هذه اجلامعة.
فأما الفقراء :فهم الذين ال يملكون إال املنزل واخلادم وثياب األبدان،
فهؤالء هم الفقراء.
وأما املساكني الذين نحب هلم أن يأخذوا من الصدقة :فهم أهل احلاجة
والفاقة واالضطرار إىل أخذها.
والعاملون عليها :فهم اجلباة هلا ،املستوفون لكيلها من أيدي أرباهبا وأخذها(.)1

واملؤلفة قلوهبم فهم :أهل الدنيا املائلون إليها ،الذين ال يتبعون املحقني إال
عليها ،وال غنى باملسلمني عنهم وال عن تألفهم :إما ليتقوى هبم عىل عدوهم،
وإما ختذيال هلم وصدا عن معاونة أضدادهم ،كام فعل رسول اهلل ÷،
وجيب عىل اإلمام أن يتألفهم لذلك ،وعليه أن ينيلهم بعض ما يرغبون فيه.
وأما الرقاب :فهم املكاتبون الذين يكاتبون مواليهم عىل يشء معلوم ،فيجب
عىل اإلمام أن يعينهم يف ذلك بقدر ما يرى ،عىل قدر ضعف حيلتهم وقوهتا.
وأما الغارمون :فهم الذين قد لزمتهم الديون من غري سف وال سفه وال
إنفاق يف معصية ،فيجب عىل اإلمام أن يقيض عنهم ما عليهم من ديوهنم،
ويعطيهم من بعد ذلك ما يقيمهم وحيييهم ،ويقوهتم ويكفيهم.
وأما السبيل :فهو أن يصف جزء السبيل يف التقوية للمجاهدين،
واالستعداد بالقوة للظاملني ،مام يتقوى به من اخليل والسالح والالت عليهم،
وذلك ما أمر اهلل سبحانه به فيهم فقال:

﴿     

[ ﴾         األنفال.]61
( – )1يف نسخة :املستوفون من أيدي أرباهبا لكيلها وأخذها.
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وأما ابن السبيل :فهو مار الطريق املسافر الضعيف ،فيعان بام يقوته ويكفيه
من قليل أو كثري ،يدفع إليه اإلمام مام له يف يده ما يقوم به يف كرائه ونفقته ،وما
يكون إن كان عاريا يف كسوته حتى ينتهي ويصل إىل بلده.
وأما الذين ال حق هلم يف الصدقات فهم آل رسول اهلل ÷ الذين
حجبهم اهلل عن أخذها ،وطهرهم عن أكلها ،ونزههم عن أوساخ فضالت
أيدي املسلمني ،وعوضهم من ذلك مخس غنائم املرشكني من األموال
واألرضني ،وكل ما أجلب به أهل البغي عىل املحقني ،وذلك قول اهلل سبحانه:
﴿          

[ ﴾    األنفال ،]41فهذا هلم بدل مام
ذكرنا من الصدقات التي ال جتوز هلم.

قال حييى بن احلسني _ :ولو أن رجال من آل رسول اهلل ÷ ارتفق وأكل
واستنفق من الصدقات وهو بتحريمها عليه جاهل -وجب عليه قضاء ذلك
ورده ،وجعله حيث جعله اهلل من أهله.
وإن كان فعله واجرتأ عليه وهو عامل بتحريم اهلل له عليه وجب عليه رده،
وإخالص التوبة من ذلك إىل ربه.
وإن كان الخذ منهم حمتاجا مضطرا إليه ال جيد غريه -أكل منه واستنفق إذا
خاف التلف عىل نفسه حتى جيد عنه مبعدا ،ثم جيب عليه من بعد ذلك القضاء
ملا أخذ من ذلك طرا.
وإن وجد من الزكاة شيئا ووجد ميتة فليس له أن يأكل من الصدقات شيئا عىل
طريق االستحالل ورفض اإلضامر لقضاء ما يأكل منها وهو جيد عند رضورته شيئا
من امليتة ،إال أن خياف من أكل امليتة عىل نفسه تلفا ،أو غري ذلك من األمراض
وحوادث الفات واألعراض -فيرتكها إن خاف ذلك عىل نفسه؛ ألن اهلل سبحانه
يقول يف كتابه[ ﴾       ﴿ :البقرة،]184
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ويقول[ ﴾       ﴿ :النساء ،]29ويقول:
﴿[ ﴾    البقرة.]194

وإن مل خيف من ذلك شيئا عىل نفسه مل جيز له أكل الصدقة عند حال الرضورة إال

عىل طريق االستسالف هلا ،وإضامر قضاء ما أكل منها ،فأما عىل طريق االستحالل
هلا بام هو فيه من الرضورة فال ،إال عىل ما ذكرنا وبه من القضاء قلنا؛ ألن اهلل سبحانه
أطلق له عند الرضورة أن يأكل من امليتة ما يلزم نفسه ويقيم روحه ،ومل يطلق يف كتابه
تبارك وتعاىل لل رسول اهلل ÷ شيئا مام حرم عليهم من الصدقة؛ فلذلك قلنا:
إنه ال جيوز ملن كان من آل رسول اهلل ÷ أن يأكل عند الرضورة من الصدقة شيئا
إال عىل وجه االستسالف هلا واإلضامر لقضاء ما يأكل منها.
ولو أن رجال من غريهم ُمن له يسار ومال اضطر يف حال من احلال إىل
الصدقة فأكل منها مل يكن عليه قضاء هلا؛ ألنه يف تلك احلال ُمن ذكر اهلل سبحانه
من املساكني وابن السبيل.
وإنام أوجبنا عىل آل رسول اهلل ÷ قضاء ذلك ألنه لغريهم ال هلم ،وليس
حاهلم فيه كحال غريهم ،بل حاهلم فيها حال من أخذ ما ليس له ،فعليه أن يرده
إىل أربابه ،ويسلمه إىل أهله.
حدثين أبي ،عن أبيه :أنه سئل يف الصدقة لبني هاشم ،فقال :ال حتل الصدقة هلم؛
ملا أكرم اهلل به نبيئه ÷ من اخلمس الذي جعله فيهم ،وملا جاء يف ذلك من
التشديد عنه ÷ عىل نفسه وعليهم.

قال حييى بن احلسني @ :ال ينبغي أن خيرج زكاة قوم من بلدهم إىل بلد غريهم
وفيهم من حيتاج إليها ،إال أن يرى اإلمام أن غريهم من أهل اإلسالم أحوج إليها
فليفعل برأيه؛ ألنه الناظر يف أمور املسلمني ،واملستأمن عىل عباد اهلل املؤمنني.
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حدثين أبي ،عن أبيه :أنه سئل عن الزكاة :هل خترج من بلد إىل بلد؟ فقال :أمر
الزكاة إىل األئمة ،وإنام يفرقها اإلمام عىل قدر ما يرى من القسمة ،وما يلم
باملسلمني من نائبة.
قال حييى بن احلسني رمحة اهلل عليه ورضوانه :كل من كان يف يده يشء من أرض الفتوح
التي قد وضع عليها اخلراج لزمه إخراج كراء األرض ،وهو اخلراج ،ولزمه فيها
أيضا ما ألزمه اهلل فيام أخرج له من نباهتا :من عرشها أو نصف عرشها الذي
تكمل له بأدائه التطهرة.
والزكاة فهي خالف اخلراج ،واخلراج خالف الزكاة؛ ألن األرض ليست له،
وإنام هي هلل ولرسوله وللمسلمني ،وإنام استأجرها بام عليها من اخلراج منهم
استئجارا ،وليس كراء رقبة األرض مام أزال ما أوجب اهلل عىل املسلم من الزكاة
فيام أنبتت له فيها ،بل عليه أداء ذلك يوم حصاده كام أمر اهلل سبحانه.
وإنام مثل أرض اخلراج يف يد الزراع هلا مثل إنسان استأجر من إنسان أرضا
بأجرة معلومة فزرع فيها زرعا؛ فعليه أن يؤدي إىل صاحب األرض خراجها
وكراءها الذي شارطه عليه ،وأن خيرج ما هلل فيام أنبتت وأخرجت من الثمر يوم
حصاده من عرشه أو نصف عرشه ،وذلك فعىل قدر رشب أرضه.
حدثين أبي ،عن أبيه :أنه سئل عن أرض فتحت َعن َروة ووضع عليها اخلراج :هل يؤدى
عنها العرش مع اخلراج أم ال؟ فقال :يؤدى العرش؛ ألنه ليس من قبالتها وال أجرهتا يف
يشء ،األجرة ّيفء ،وقبالة األرض يفء ،والعرش زكاة وصدقة يف مال املسلم.
قال حييى بن احلسني _ :واجب عىل اإلمام َأ رن َي رأ ُخ َذ منهم كراء أرض اهلل،
وهو هذا الذي يسمونه اخلراج الذي وضع عىل أرض الفتوح؛ ألنه كراء وإن
كان يسمى خراجا ،فيضعه يف أموال اهلل التي جعلها اهلل فيئا جتري عىل صغري
املسلمني وكبريهم ،هاشميهم وعربيهم ،وفارسيهم وأعجميهم .و َأ رن َي رأ ُخ َذ منهم
ما افرتض اهلل عليهم من الزكاة فيام خيرج من هذه األرض ،إذا بلغ الصنف الواحد
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منه مخسة أوسق َأ َخ َذ مام سقي سيحا أو فيحا بعني أو سيح أو ماء السامء ،أو كان
رش كامال.
بعال مستبعال ال حيتاج إىل املعاهدة باملاء -ال ُع ُ َ

ومام سقي بالسواين والدوايل والزرانيق واخلطارات -نصف العرش ،فيصف

ما أخذ من ذلك عرشا كان أو نصف عرش إىل من سمى اهلل من أهل الصدقات؛
ألن ما يؤخذ من هذه األرض خمتلف يف احلكم وإن كانت واحدة.
فام أخذ من كرائها الذي هو خراجها فحاله يفء للمسلمني كحاهلا ،وحكمه
يف التصيف واملعنى كحكمها.
وحكم ما أخذ من زكاة املسلمني مام أخرج اهلل له فيها من الثمرة كحكم غريه
من أنواع الصدقة ،يصف إىل من سمى اهلل من الثامنية األصناف يف قوله سبحانه:
﴿      

[ ﴾        التوبة.]60
ٍ
فإن رأى اإلمام ّ
رص َفه،
رص َ
ف ذلك ك رله يف وجه واحد أص ُ
لح للمسلمنيَ َ -
أن ر
وكان ذلك جائزا له ،واألمر فيه إليه ،والنظر للمسلمني واجب عليه.

قال حييى بن احلسني _ :ال يأخذ من الصدقة من كان يف ملكه ما جيب فيه
الصدقة من أي األصناف كان طعاما أو نقدا ،أو ماشية أو عرضا ،إذا كان مستغنيا
عن ذلك العرض .ويأخذ من الصدقة من كانت له غلة ال جيب عليه فيها
الصدقة ،وذلك أن تكون أقل من اخلمسة األوسق ،فله أن يأخذ من الزكاة.
فإن جاءت غلته بخمسة أوسق ،وكان خيشى أن تفنى غلته ،أو كان يوقن أهنا ال
تكفيه وعياله سنتهم -فال يأخذ من الزكاة شيئا وإن خيش عىل نفسه وعياله احلاجة؛
ألن عنده ويف ملكه ما جتب فيه الزكاة ،وال جيب له بتخوفه وال يقينه يشء من أموال
املسلمني؛ ألن مع اليوم غدا ،ولعل اهلل أن يبطل خوفه ويوسع غدا ما ضاق اليوم
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من رزقه ،فإنه سبحانه يقول:
[﴾الرشح] ،ويقول سبحانه:

﴿        

﴿         

[ ﴾       هود].

ومع هذا الرجل اليوم من غلته ما يكفيه طرفا من مدته ،و َغ ر ُري ُه من فقراء
املسلمني ُمن ال يشء معه َأ رح َو ُج إىل هذا الذي يطلب هذا أخذه من الصدقة.
قال حييى بن احلسني _ :ال جيوز لفقري وال حمتاج أن يأخذ من الصدقة ما جيب
يف مثله الصدقة ،ولكن يأخذ ما دون ذلك بيسري أو كثري عىل قدر حاجته وكثرة
عياله ،إن كان فردا برأسه أخذ مخسني درهام أو قيمتها من سائر األشياء ،وإن كان ذا

عيال فأخذ نقدا ذهبا أخذ تسعة عرش مثقاال ،وإن أخذ فضة أخذ مائتي درهم إال
مخسة دراهم ،وإن أخذ كيال أخذ مخسة أوسق إال ثلث وسق ،وإن أخذ إبال أخذ
منها أربعا ،وإن أخذ بقرا أخذ منها تسعا وعرشين بقرة ،وإن أخذ غنام أخذ تسعا
وثالثني شاة ،وإن أخذ شيئا من ثمر عضاة األرض من رماهنا أو تفاحها أو غري
ذلك من ثامرها أخذ ما يساوي مائتي درهم إال مخسة دراهم.
قال حييى بن احلسني @ :إذا َملر َيكُ رن إمام عادل ُمن يستأهل أن تدفع إليه الزكوات

َف َّر َقها أهلها الذين جتب عليهم ويف أمواهلم عىل من ذكر اهلل وسمى من إخواهنم،

ويبدأ صاحب الصدقة بمن ال جيب عليه نفقته من أقاربه ومواليه وجريانه ،ثم يعم

من أمكنه وبلغته صدقته من املسلمني ُمن يستحقها من أهل الورع من املسلمني،
ومن كان من أقاربه خمالفا يف الدين فاألباعد من املؤمنني أحق هبا منه.

قال حييى بن احلسني _ :من كان عنده مخسة وعرشون مثقاال فأقامت عنده أقل
من حول ،ثم اكتسب إليها ماال -فإنه يزكي الخر مع األول إذا تم لألول حول،
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وكذلك لو اشرتى به عبدا أو فرسا أو متاعا للتجارة ينتظر به الربح ،ثم أفاد ماال
آخر فاشرتى به فرسا آخر -فإنه يزكي عن ذلك كله عىل قدر قيمته يوم حال عىل
األول احلول ،وال ينظر إىل قرب مكتسب املال الخر ،فإن الزكاة جتب يف املال
املكتسب حديثا إذا ملكه ذو مال حميل.
قال حييى بن احلسني @ :وأما من ضاع منه مال أو ضل فأقام سنني ثم وجده
بعد ذلك فإنه جيب عليه أن يزكي عنه ملا مىض من تلك السنني التي كان فيها
ضاال عنه.
وتفسري ذلك :رجل سقطت منه مخسة وعرشون دينارا فلم جيدها إال بعد سنتني ،فإنه
إذا وجدها أخرج منها ما جيب فيها يف كل سنة ،خيرج عن األوىل ربع عرش مخسة
وعرشين ،وهو اثنا عرش قرياطا ونصف بالقراريط العراقية ،حساب الدينار عرشون
حبة وربع ربع(ٍ )1
ونصف ٍ
حبة.
قرياطا ،وخيرج عليه للسنة الثانية اثني عرش قرياطا
َ
َ ِ
وكذلك املال املرسوق إذا رد أخرج منه زكاة ما أقام مرسوقا من السنني،
وكذلك كل ما غلب عليه مسلم يف دار اإلسالم -ألنه وإن كان يف يد الغالب
غري خارج من ملكه ،حيكم له بأخذه إمام
عليه -لصاحبه املغلوب عليهُ ،
املسلمني ،وينتزعه له من يد غالبه عليه بحكم رب العاملني.
قال حييى بن احلسني _ :لو غلب املرشكون عىل مال لبعض املسلمني من
ماشية أو غريها ،فأقام يف أيدهيم سنة أو سنتني ،ثم غلب عليه املسلمون بعد
ذلك -فصاحبه أوىل به ما مل جتر فيه املقاسمة بني املسلمني ،فإذا أخذه فال زكاة
عليه فيه؛ ألنه مل يكن يف عداد ماله حني غلب عليه املرشكون وكان يف أيدهيم.
سدس قرياط وسدس ثمن قرياط؛ ألن
فنصف احلبة ونصف ثمن احلبة
( -)1وهو نصف ثمن حبة،
ُ
ُ
القرياط ثالث حبات ،والدينار ستون حبة ،والدرهم سبعة أعشار دينار ،وهو اثنتان وأربعون
حبة ،والدانق سدس الدرهم ،وهو سبع حبات.
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وإنام قلنا :إنه ال يعتد به وإنه ليس كغريه من أمواله من أهنا لو جرت فيه املقاسم
من قبل أن يدعيه صاحبه أو يتعرفه مالكه مل جيب له أخذه ُمن وقع يف قسمه إال
أن خيرج قيمته ،فيكون أوىل به من بعد إخراج ثمنه ،فهذا الفرق بني ما غلب
عليه املرشكون وحازوه عن املسلمني ثم رجع إىل صاحبه يف غنائم املسلمني من
ب عليه يف أرض اإلسالم ُ
أهل الطغيان والعدوان ،مام
املرشكني ،وبني ما يغ ِل ُ
حيكم برده عليهم أهل اإليامن.

قال حييى بن احلسني _ :من كان عليه وسقان من طعام ،وخرج له من أرضه
مخسة أوسق طعاما -فإنه يزكي اخلمسة األوسق ،وال حيتسب يف غلته بام جيب
عليه من دينه؛ ألنه لو أخرج من ذلك ما عليه مل يبق له من غلته ما جتب فيه
الزكاة ،ولكن الزكاة ثم الدين من بعد ما جيب هلل يف أرضه.
وكذلك إن كانت غلته عرشة أوسق وعليه عرشة أوسق أخرج الزكاة من
مجيع ذلك ثم قىض الدين.
وكذلك من كان عليه عرشون دينارا ويف ملكه عرشون دينارا فعليه أن يزكي
ما يملكه وإن كان عليه مثلها دينا ،وال يلتفت إىل قول من قال بغري ذلك من
املرخصني؛ ألنه ال خيلو من أن تكون هذه الدنانري له ملكا يملكها وإن كان عليه
من الدين مثلها ،أو ال تكون له وال يف ملكه بام زعموا عليه من دينه.
فإن كانت له ويف ملكه جاز له أن يتصدق منها ،وينكح فيها ،ويأكل
ويرشب ،فإذا جاز له ذلك منها وجب عليه الزكاة فيها ،وإن كان ال جيوز له أن
ينكح فيها وال يتصدق وال يأكل وال يرشب منها فال جيب عليه الزكاة فيها.
وهذا فال أعلم بني من حسن علمه وجاد قياسه وفهمه اختالفا يف أنه يأكل
منها وينكح فيها.
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وكذلك من كان عليه مائتا درهم وله مائتا درهم فإذا حال احلول عليها
وجبت عليه فيها الزكاة ،وال ينظر إىل ما هو عليه من الدين.

قال حييى بن احلسني _ :ولو أن رجال رصف ماال جيب يف مثله الزكاة يف
عروض يتجر فيها من بز أو قز أو طعام أو حيوان فإنه يزكيه عندما حيول عليه
احلول عىل قدر قيمته يف ذلك الوقت الذي جتب عىل مثله فيه الزكاة ،وال ينظر
إىل تقلب سعره وزيادة ثمنه أو نقصانه قبل رأس احلول وال بعد رأسه ،ولكن
ينظر إليه عند وقت وجوب ما جيب عليه من زكاته.
وتفسري ذلك :رجل اشرتى فرسا بامئة دينار فحال عليه احلول وهو يسوى عىل
رأس احلول مائة ومخسني دينارا ،فإنه خيرج زكاة مائة ومخسني دينارا ،وكذلك لو
حال عليه احلول وغشيه وقت الزكاة وهو يسوى مخسني دينارا مل جيب عليه أن
خيرج زكاة ما ليس يف يده ،ولكنه يزكي عنه عىل قدر ما يف يده من قيمته يف وقت
وجوب الزكاة عىل ماله؛ ألن األموال تزيد وتنقص ،والزكاة فإنام جتب عليها يف
رأس احلول ،فإن حلقت الزكاة زيادة يف املال رضبت فيها بسهمها ،وإن صادفت
نقصانا أخذت مام وجدت يف وقتها.

قال حييى بن احلسني _ :إذا كان بني إنسانني ثامن من اإلبل ،لكل واحد منهام
أربع -فال زكاة عليهام يف يشء من ذلك ،فإن كان بينهام عرش من اإلبل فعىل كل
واحد منهام شاة ،فإن كان بينهام ست عرشة فال يشء عليهام غري الشاتني.
وكذلك ال يشء عليهام فيام دون العرشين ،فإذا متت عرشين فعليهام أربع
شياه ،عىل كل واحد منهام شاتان.
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وإن كان بينهام ثالثون من اإلبل نصفني فعىل كل واحد منهام ثالث شياة،
وإن كان بينهام أربع وثالثون من اإلبل أو ست وثالثون فال يشء عليهام غري
ثالث شياه عىل كل واحد ،فإن كانت أربعني فعىل كل واحد منهام أربع شياه.
فإن كان بينهام ست وأربعون فليس فيها غري ذلك حتى توىف مخسني فيكون
عليهام ابنتا خماض ،عىل كل واحد ابنة خماض يف حقه ،فإن كانت بينهام ستون فال
يشء عليهام غري ابنتي خماض ،فإن كانت سبعني فليس فيها يشء غريهام.
فإن بلغت اثنتني وسبعني فعليهام ابنتا لبون ،عىل كل واحد منهام ابنة لبون،
فإن كانت ثامنني فال يشء فيها وال يف التسعني غري ابنتي لبون.
فإن كانت اثنتني وتسعني ففيها حقتان ،عىل كل واحد منهام حقة ،فإن كانت مائة
فال يشء فيها عليهام غري احلقتني ،وال يف مائة وعرش ،وال يف مائة وعرشين حتى تزيد
عىل املائة والعرشين اثنتني فيكون فيها حينئذ جذعتان ،عىل كل واحد منهام جذعة.
فإن كانت ثالثني ومائة فال يشء فيها غري ذلك ،وال يف أربعني ومائة ،وال يف
مخسني ومائة ،فإن زادت عىل اخلمسني واملائة اثنتني ففيها أربع بنات لبون ،عىل
كل واحد منهام ابنتا لبون ،فإن كانت ستني ومائة فال يشء فيها غري ذلك ،وال يف
سبعني ومائة ،وال يف ثامنني ومائة .فإن زادت عىل الثامنني ومائة اثنتني ففيها أربع
حقاق ،عىل كل واحد منهام حقتان ،ثم ليس فيها غري ذلك حتى تبلغ أربعني
ومائتني فيكون فيها أيضا أربع حقاق ،عىل كل واحد منهام حقتان.
فإذا كثرت اإلبل ففي كل مخسني ملكها واحد منهام حقة ،وما كان من هذا
الباب فعىل هذا احلساب الذي رشحت لك فاحسبه إن شاء اهلل ،وقس عليه.

قال حييى بن احلسني _ :إن كان بني إنسانني مخسون بقرة فال يشء فيها عليهام
إذا كانت رشكتهام فيها سواء ،ومل يكن ألحدهام منها ما جيب عليه فيه الزكاة،
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وإن كانت ستني ففيها تبيعان أو تبيعتان ،والتبيع فهو احلويل ،وإن كانت سبعني
فال يشء فيها غري التبيعني.
فإن كانت ثامنني ففيها مسنتان ،عىل كل واحد منهام مسنة ،وإن كانت مائة أو
مائة وعرشا فال يشء فيها غري ذلك.
وإن كانت مائة وعرشين ففيها أربع تبايع ،عىل كل واحد منهام تبيعان ،ثم ال
يشء فيها حتى تبلغ أربعني ومائة ،فإذا بلغت أربعني ومائة ففيها مسنتنان
وتبيعان ،عىل كل واحد منهام مسنة وتبيع إىل ستني ومائة .فإذا بلغت ستني ومائة
ففيها أربع مسان ،عىل كل واحد منهام يف حقه مسنتان إىل ثامنني ومائة ،فإذا
بلغت ثامنني ومائة فعىل كل واحد منهام ثالث تبايع إىل مائتني ،فإذا متت مائتني
ففيها مسنتان وأربع تبايع ،عىل كل واحد منهام مسنة وتبيعان يف حقه إىل مائتني
وعرشين .فإذا بلغت مائتني وعرشين ففيها أربع مسان وتبيعان ،عىل كل واحد
منهام مسنتان وتبيع إىل أربعني ومائتني ،فإذا بلغت أربعني ومائتني ففيها ست
مسان ،عىل كل واحد منهام ثالث مسان يف حقه ،وما أتاك من هذا الباب فقسه
عىل هذا احلساب الذي رشحت لك إن شاء اهلل تعاىل.
قال حييى بن احلسني _ :إذا كان بني رشيكني أربعون شاة ،أو مخسون شاة ،أو
ستون شاة ،أو سبعون شاة -فليس فيها عليهام زكاة.
فإذا متت ثامنني شاة ففيها عليهام شاتان ،عىل كل واحد منهام شاة ،فإن كانت
مائتني فال يشء فيها غري الشاتني ،وكذلك إن كانت مائتني وأربعني فال يشء
فيها غريهام.

فإن زادت عىل األربعني ومائتني شاتني فعليهام فيها أربع شيا ٍه إىل أربعامئة،
فإن زادت عىل األربعامئة شاتني فعليهام ست شيا ٍه ،وإن كانت مخسامئة فال يشء

فيها غري ذلك ،وكذلك إن كانت ستامئة.
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فإذا كثرت الغنم فبلغت عددا كثريا ففي كل مائتني شاتان ،عىل كل واحد
منهام شاة ،ويف ثامنامئة ثامن شياه ،ويف ألف شاة عرش شياه ،وما أتاك من هذا
الباب فقسه عىل هذا احلساب.

قال حييى بن احلسني _ :تفسري ذلك أن يكون سبعون شاة بني رجلني،
ألحدهام أربعة أسباعها ،ولآلخر ثالثة أسباعها ،فينبغي للمصدق املستعمل عىل
قبض الزكاة أن يأخذ من هذه الغنم شاة ،ويرتادان الفضل بينهام ،يرد الذي
وجبت عليه الزكاة -وهو صاحب األربعة أسباع ،وهي أربعون شاة -عىل الذي
مل جتب عليه زكاة ،وهو صاحب الثالثة أسباع ،والثالثة األسباع هي ثالثون
شاة ،فريد ثالثة أسباع شاة ،وهو الذي جيب له يف الشاة التي أخذ العامل من
غنمهام عن صاحب األربعني شاة.
وكذلك إذا كان بينهام مائة شاة ،ألحدهام ثالثة أرباعها ،ولآلخر ربعها،
فأخذ املصدق منها شاة -وجب عىل صاحب الثالثة األرباع أن َي ُر َّد عىل صاحب
ربع شاة ،يعطيه قيمته أو ما تراضيا عليه يف ذلك؛ ألن الزكاة إنام وجبت
الربع َ
عىل صاحب الثالثة أرباع ألن الثالثة أرباع مخس وسبعون شاة؛ ففيها شاة،
وصاحب الربع ال جيب عليه زكاة؛ ألن الربع مخس وعرشون ،وال جيب يف مخس
وعرشين يشء.
وكذلك لو كان بني رجلني مائة ومخسون شاة ،لواحد ثلثاها ،ولآلخر ثلث،
كان ينبغي للمصدق أن يأخذ من ذلك شاتني ،ويرد صاحب الثلث عىل صاحب
الثلثني ثلث شاة؛ ألن الصدقة واجبة عليهام مجيعا ،جيب عىل صاحب املائة ٍ
شاة
شا ٌة واحدة ،وعىل صاحب اخلمسني شاة شا ٌة.
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فإن كانت بينهام أربعون ومائة شاة ،ألحدهام منها ثالثة أخامسها ،ولآلخر
مخساها ،فأخذ املصدق منها شاتني -فإنه ينبغي لصاحب اخلُ ُمسني أن يرد عىل
مخس شاة.
صاحب الثالثة أخامس ُ ُ
وكذلك القول إن كانت بينهام مائة وستون شاة ،ألحدهام ثالثة أرباعها،
ولآلخر ربعها ،فإنه ينبغي للمصدق أن يأخذ منها شاتني ،ويرد صاحب الربع
عىل صاحب الثالثة أرباع نصف شاة ،من ِق َبل أن الزكاة واجبة عليهام مجيعا ،عىل
صاحب الربع شاة؛ ألن له أربعني شاة ،وعىل صاحب الثالثة أرباع شاة؛ ألن له
مائة وعرشين ،فيقول صاحب املائة وعرشين لصاحب األربعني :جيب عيل شاة
وعليك شاة ،وقد أخذ املصدق شاتني ،فيل فيهام ثالثة أرباعهام ،وهو شاة
ونصف ،وأنت إنام أخرجت نصف شاة وقد أخرجت عنك نصف شاة فاردده
عيل ،ولوال أن صاحب األربعني يرد عىل صاحب املائة وعرشين نصف شاة ملا
كان أخرج يف زكاة األربعني إال نصف شاة ،وهذا ال يكون.
قال حييى بن احلسني _ :وكذلك يفعل الرشيكان يف غري الغنم.
قال حييى بن احلسني _ :تفسري ذلك أن يكون لرجل تسع وثالثون من اإلبل،
فتجب عليه فيها ابنة لبون ،فال يكون يف اإلبل ابنة لبون ،ويكون فيها ابنة خماض،
فإن املصدق يأخذ ابنة املخاض ،ويأخذ فضل ما بينهام نقدا.
وقد رويت فيام بينهام روايات ،وقيل فيه بأقاويل ،ولسنا ندري ما صحيح
ذلك ،غري أن أخذ ما يعلم الناس بينهام من الفضل أصلح األمور وأعدهلا.
وكذلك لو كان له مخسون من اإلبل ،فوجبت عليه فيها حقة ،فإن مل توجد
احلقة وكان يف اإلبل ابن لبون أخذه وأخذ معه ما بينهام من الفضل ،وكذلك إن
مل يكن فيها ابن لبون وكان فيها جذعة أخذها ورد فضل ما بني احلقة واجلذعة
عىل صاحب اإلبل بقيمة عدل.
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قال حييى بن احلسني _ :تفسري ذلك أن يكون لرجل تسع من اإلبل فال
يكون صاحبها أخرج زكاهتا سنتني فإنه جيب عليه أن خيرج عنها الن شاتني ،ثم
يستأنف يف كل سنة شاة ،فإن وفت عرشا ففيها يف كل سنة شاتان.
فإن كان لرجل مائة وإحدى وعرشون شاة فتأخرت زكاهتا سنتني -فإنه
خيرج الن ثالث شياه :للسنة األوىل شاتني من مائة وإحدى وعرشين شاة،
وللسنة الثانية شاة ،زكاة تسع عرشة ومائة شاة.
فإن كانت له مائتا شاة وسبع شياه ومل يزكها ثالث سنني وهي عىل حاهلا من
العدد -فإنه جيب عليه أن خيرج الن للسنة األوىل ثالث شياه ،وللسنة الثانية
ثالث شياه ،وللسنة الثالثة ثالث شياه ،فقد بقي له مائتان إال شاتني.
فإن دار احلول عىل ما بقي من هاتني املائتني إال شاتني ففيهام شاتان ،وكذلك
كلام أتاك من هذا الباب مام أخر صاحبه زكاته سنني.
قال حييى بن احلسني _ :ولو أن رجال كان له إحدى وأربعون بقرة فلم خيرج
زكاهتا سنتني وجب عليه فيها الن مسنتان؛ فإن مل خيرج زكاة هذه اإلحدى وأربعني
ثالث سنني وجب عليه فيها عىل رأس احلول الثالث مسنتان وتبيع.
وإنام قلنا ذلك ألن الزكاة وجبت عىل اإلحدى وأربعني يف أول سنة مسنة،
وكأنه بقي أربعون ،ثم حال احلول الثاين عىل أربعني فوجبت فيها مسنة أيضا،
فبقيت تسع وثالثون ،فحال عليها احلول الثالث وهي تسع وثالثون فوجب
فيها تبيع أو تبيعة ،فقس كلام أتاك من هذه األموال التي تؤخر زكاهتا حوال أو
أكثر عىل ما فرست لك إن شاء اهلل تعاىل.
قال حييى بن احلسني _ :لو كان لرجل ثالثون مثقاال فتأخرت زكاهتا سنتني
لوجب عليه أن خيرج للسنة األوىل ربع عرش ثالثني مثقاال ،وأن خيرج للسنة
الثانية ربع عرش تسعة وعرشين مثقاال وربع.
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وكذلك لو كان أربعون دينارا فحبس زكاهتا حوال ونصفا ،فلام أن كان يف
النصف من احلول الثاين ضاع منها عرشون ،ثم مل خيرج زكاة يشء من ذلك حتى
تم حوالن -فإنه جيب عليه أن خيرج عىل األربعني التي كان حال عليها احلول
األول مثقاال سواء ،وخيرج هلذه العرشين التي حلقت معه رأس احلول الثاين
نصف مثقال ،وال يشء عليه يف الذي ضاع يف نصف احلول؛ ألنه مل حيل عليه
حول ٍ
ثان ،إال أن جيدها يوما من الدهر فيزكيها ملا مىض من الدهر يف غيبتها عنه.
قال حييى بن احلسني _ :ولو أن رجال كانت عنده مائتا درهم ،فحال
عليها ثالثة أحوال ومل خيرج ليشء منها زكاة -فإنه جيب عليه أن خيرج عنها زكاة
عام واحد مخسة دراهم ،وهو أول حول حال عليها ،ثم ال يشء عليه يف احلولني
ٌ
مخ َس ُة دراهم بقيت ٌ
ومخسة
مائة
الخرين؛ ألنه ملا أن َلزِ َم ُه من املائتني يف أول حول َ ر
وتسعون درهام؛ فحال احلوالن الخران عىل ما ال جتب فيه الزكاة منها.
فإن كان عند رجل مائتان ومخسة دراهم ،فحال عليها حوالن ومل خيرج هلا
زكاة؛ فإنه جيب عليه أن خيرج للحول األول مخسة دراهم وثمن درهم ،وال جيب
عليه يف احلول الثاين يشء؛ ألنه حال عليها وهي أقل من املائتني بثمن.
فإن كان عنده ألف درهم ،فحال عليها حوالن مل خيرج هلا زكاة -فإنه جيب
عليه أن خيرج للحول األول ربع عرش ألف ،وخيرج للحول الثاين ربع عرش
تسعامئة ومخسة وسبعني درهام.
قال حييى بن احلسني _ :لو كان عند رجل مخسة دنانري ومائة درهم ،فحال
عليها حوالن ومل يؤد فيها زكاة -كان الواجب عليه عندنا أن جيمع الدنانري إىل
الدراهم بصفها؛ ألن بجمع هذه الدنانري إىل هذه الدراهم بصفها جتب الزكاة
يف الدراهم.
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فإن كان الصف عرشين درهام بدينار فكأن هذه مائتا درهم ،مائة رصف
الدنانري وهذه املائة درهم األوىل؛ فيجب عليه أن خيرج من ذلك ألول حول
مخسة دراهم ،وال يشء عليه يف احلول الثاين؛ ألنه حال والدراهم أقل من املائتني
بام نقص منها من زكاة احلول األول.
وكذلك لو كان عنده مخسة عرش دينارا ومائة درهم ،فحال عليه حول
واحد -ضمت الدراهم إىل الدنانري بصفها ،وكانت املائة درهم مخسة دنانري،
فكأهنا إذا ضمت إليها عرشون دينارا ،فيجب عليه أن خيرج عنها نصف مثقال.

قال حييى بن احلسني _ :ينبغي له أن يسأل عن ذلك ،ويسأهلم البينة عليه،
ويفتش عن ذلك تفتيشا حسنا :فإن صح له ذلك أمىض ذلك هلم يف ذلك احلول،
وشدَّ عليهم فيام كان من جهلهم ،وتقدم إليهم أال يعودوا ملثلها ،وأعلمهم أهنم
إن عادوا ملثل ذلك مل ُ ِ
جي رزه هلم ،وأخذ منهم ما جيب عليهم ،فإن عادوا يف السنة
املقبلة مل ُ ِ
جيز ذلك هلم من بعد التقدمة إليهم ،وأخذها كاملة منهم.
وإن ادعوا أهنم قد أخرجوا بعضها ومل يكن تقدم إليهم يف ذلك -بحث عن
قوهلم ،وسأهلم البينة؛ فإن صح ما قالوا عنده أجازه هلم ،وتقدم إليهم أال
يعودوا ملثلها ،وإن مل تقم هلم بذلك بينة ،ومل يصح عنده ما ادعوا -مل يلتفت إىل
قوهلم ،وضمنهم مجيع ما جيب عليهم من الصدقة كاملة.
قال حييى بن احلسني _ :بنو تغلب هؤالء كانوا قد ضجوا من اجلزية ،وأنِ ُفوا
عنها ،وسألوا أن تضاعف عليهم الصدقة ،فأجيبوا إىل ذلك ،ورشط عليهم أال
يصبغوا أوالدهم.
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ومعنى قوله« :أال يصبغوا أوالدهم» أي :ال يدخلوهم يف ملتهم ،ثم قد
صبغوا أوالدهم ،وخالفوا رشطهم ،ولو أظهر اهلل إمام احلق لرأيت له أن
يدعوهم إىل اإلسالم ،فإن أبوا أن يدخلوا فيه قتل مقاتلهم ،وسبى ذرارهيم،
واصطفى أمواهلم؛ ألهنم قد نقضوا ما عوهدوا عليه.
وكذلك يروى عن أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب  #أنه كان يقول( :لئن
مكن اهلل وطأيت ألقتلن رجاهلم ،وألسبني ذرارهيم ،ولخذن أمواهلم؛ ألهنم قد
نقضوا عهدهم ،وخالفوا رشطهم بإدخاهلم أوالدهم يف دينهم).
قال حييى بن احلسني _ :فأما ما مل تظهر كلمة احلق وختفق راية الصدق فإنه
يؤخذ منهم يف كل أمواهلم ضعف ما يؤخذ من املسلمني ،يؤخذ منهم يف الذهب
والفضة نصف العرش من العرشين مثقاال مثقال ،ومن األربعني مثقاال مثقاالن،
وما زاد فبحساب ذلك ،نصف العرش كامال .ويؤخذ منهم يف مائتي درهم عرشة
دراهم ،ويف أربعامئة درهم عرشون درهام ،نصف العرش كامال.
وكذلك يؤخذ منهم يف كل مخس من اإلبل شاتان ،ويف عرش أربع شياه ،ويف
مخس وعرشين ابنتا خماض ،ويف ست وثالثني ابنتا لبون ،ويف ست وأربعني
حقتان ،ويف إحدى وستني جذعتان ،ويف ست وسبعني أربع بنات لبون ،ويف
إحدى وتسعني أربع حقاق ،فإن كثرت اإلبل ففي كل مخسني حقتان.
وكذلك يؤخذ منهم يف البقر ،يف ثالثني تبيعان أو تبيعتان ،ويف أربعني
مسنتان ،ويف ستني أربع تبايع ،ويف سبعني مسنتان وتبيعان ،ويف ثامنني أربع
مسان ،ويف تسعني ست تبايع ،ويف مائة مسنتان وأربع تبايع ،وما زادت
فبحساب ذلك ،يف كل ثالثني تبيعان ،ويف كل أربعني مسنتان.
وكذلك يؤخذ منهم يف الغنم ،يؤخذ منهم يف األربعني شاة شاتان ،ويف
إحدى وعرشين ومائة أربع شياه ،ويف إحدى ومائتني ست شياه ،ويف ثالثامئة
شاة ست شياه أيضا ،فإن كثرت الغنم ففي كل مائة شاتان.
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وكذلك يؤخذ منهم فيام أخرجت األرض اخلمس كامال والعرش كامال ،ما
سقي سيحا أو فيحا بالعيون أو بامء السامء ففيه اخلمس إذا بلغ مخسة أوسق ،وما
سقي بالسواين والدوايل واخلطارات ففيه العرش كامال إذا ويف ذلك مخسة أوسق.
وال يؤخذ منهم يف يشء من أمواهلم صدقة حتى تبلغ ما جيب عىل املسلمني يف مثله
الزكاة :من العرشين مثقاال ،واملائتي درهم ،واخلمس من اإلبل ،والثالثني من البقر،
واألربعني من الغنم ،واخلمسة أوسق من املكيل ،وما يساوي مائتي درهم من الثمر
الذي ال يكال؛ فإذا بلغ ذلك أخذ منهم ضعف ما يؤخذ من املسلمني فيه.
قال حييى بن احلسني رمحة اهلل عليه :وما أخذ من بني تغلب فهو يفء جيوز وحيل
للهاشمي وغريه من أهل ديوان املسلمني ،وليس ذلك كأعشار املسلمني
وزكواهتم؛ ألن ذلك صدقة افرتضها اهلل عز وجل عىل املسلمني يطهرهم
ويزكيهم هبا ،ويرفع هلم الدرجات يف الخرة عليها ،وهذه التي أخذت من
هؤالء النصارى بدل من جزيتهم؛ إخزاء وإذالال هلم ،وليرتكوا عىل دينهم ،كام
أخذت من اليهود والنصارى جزيتهم وتركوا عىل دينهم مقيمني.
فلذلك قلنا :إن كل ما أخذ من هؤالء التغلبيني خالف ما أخذ من املسلمني،
وقلنا :إنه جيري جمرى جزية أهل الذمة ،وال جيري جمرى أعشار أهل امللة .وال
يؤخذ من بني تغلب عىل رؤوسهم جزية؛ ألهنم قد صوحلوا هبذه األعشار
عليها( ،)1فطرح عنهم ما يؤخذ من أهل الذمة منها.
قال حييى بن احلسني @ :وقد قال بعض من قال :إنه ال يؤخذ من أموال
صبياهنم كام ال تؤخذ اجلزية من صبيان أهل الذمة .وليس ذلك عندي بيشء ،بل
أرى أن يؤخذ من كل من كان له مال من رجاهلم ونسائهم وصبياهنم؛ ألهنم أبوا
جيروا جمرى اإلسائيليني ،ورضوا بأن جيروا
اجلزية التي تؤخذ من أهل الذمة؛ لئال ُ ر
( – )1عنها (نخ).
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جمرى املسلمني يف أخذ األعشار منهم ،وتضاعف عليهم األعشار فرقا بني
املسلمني وبينهم ،فأجروا يف ذلك جمرى من تؤخذ منه األعشار ،واألعشار فقد
تؤخذ من كل ذي مال من املسلمني من رجل أو امرأة أو صبي.
فلذلك قلنا :إنه يؤخذ ُمن طلب أن جيرى جمرى أهل األعشار وال جيرى
جمرى أهل اجلزية ،ويؤخذ من هؤالء التغلبيني ما يؤخذ من ذوي األعشار من
كل من يؤخذ منه يف ماله عرش.
قال حييى بن احلسني _ :زكاة الفطر جتب عىل كل َع ريل من عيال( )1من كان
من املسلمني جيد السبيل إليها ،وهي يشء جعله رسول اهلل ÷ وفرضه عىل
املسملني ،وأمرهم بأدائه ÷ يف يوم فطرهم؛ شكرا هلل عز وجل عىل ما من
به عليهم من تبليغهم الستتامم ما فرض عليهم اهلل من صومهم ،وتزكية ملا تقدم
يف شهرهم من عملهم ،ونظرا منه ÷ لفقرائهم وأغنيائهم يف مثل ذلك
اليوم العظيم والعيد الرشيف الكريم؛ فأراد ÷ أن يصيب األغنياء من
املسلمني يف ذلك اليوم أجرا عند رب العاملني بام يطعمون من الطعام،
ويوسعون به عىل ضعفة األنام ،وأراد أن يتسع الفقراء يف ذلك اليوم يف فطرة
األغنياء ،كام يتسع أهل األموال يف فضل أمواهلم ،ففسح ÷ بذلك
للمساكني واملعرسين حتى نالوا يف ذلك اليوم من السعة منال املتوسعني؛ رمحة
منه ÷ للعباد ،وإصالحا بذلك يف البالد.

( – )1عيال الرجل :من يعوله ،وواحد العيال ع ريل كج ريد .خمتار
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قال حييى بن احلسني

_ :جتب زكاة الفطر عىل احلر واململوك والصغري

والكبري والذكر واألنثى من املسلمني ،وواجب عىل كل من كان يعول أحدا من
املسلمني أن خيرج عنهم زكاهتم يف يوم فطرهم ،وهي :صاع من بر ،أو صاع من
شعري ،أو صاع من متر ،أو صاع من ذرة ،أو صاع من َأ ِقط( )1ألصحاب األ ِقط،
أو صاع من زبيب ،أو غري ذلك مام يستنفقه املزكون.
قال حييى بن احلسني _ :جتب الزكاة مع وجوب اإلفطار وهو يف أول ساعة من
أول يوم من شوال وهو يوم الفطر ،ويستحب أن يصيب املؤدون هلا شيئا عند
إخراجهم هلا قبل أن خيرجوها ولو رشبوا ماء ثم خيرجوهنا قبل صالة عيدهم.
وهذا فأحسن أوقاهتا عندي ،وليس يضيق عىل من خ َّلفها إىل وسط يومه وال
إىل آخره ،غري أنا نستحب له أن يعجل إخراجها إىل من جعلت له؛ لينال فيها
فقراء املسلمني من االتساع يف ذلك اليوم ما ينال األغنياء املزكون؛ ألنه يوم سعة
وعيد وسور للعبيد.
وال ينبغي ألحد أن يؤخرها عن يوم العيد ،وال أن حيبسها عىل أصحاهبا
الذين حكم الرسول ÷ هلم هبا إال أال جيد ا ُمل رخرِ ج هلا قربه أهال وال
مستحقا ،فيحبسها حتى يأيت هلا أهل ،أو يعلم هلا مستحقا بغري بلده فيوجه هبا
إليه ،وال يبطئ بعد اإلمكان هبا عليه .فإن مل يمكنه رسول يرسله هبا ،ومل يتهيأ
ُقربَ ُه من يستأهلها -فهو يف فسحة من أمرها إىل أن يتهيأ ذلك له فيها؛ ألن اهلل
تبارك وتعاىل يقول[ ﴾     ﴿ :البقرة.]285
( -)1بوزن َكتِف ،معروف وربام جاء يف الشعر إقط وهو :لبن جمفف يطبخبه .خمتار.
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قال حييى بن احلسني _ :ال ينبغي أن خترج زكاة الفطر إال طعاما؛ فإن مل جيد
املزكي حيلة إىل يشء من الطعام فال بأس أن خيرج قيمة الطعام دراهم ،خيرج
عن كل إنسان قيمة صاع من طعام ،وتكون تلك القيمة قيمة صاع مام يأكل هو
وعياله ويستنفقون ،إال أن حيب أن خيرج قيمة صاع من أفضل األشياء وهو الرب
فتكون له تلك فضيلة.
فأما الواجب فليس جيب إال مام يأكل هو وعياله ويستنفقون ،وإن مل يكن
وجه إليه
عنده َمن يستأهل النقد وال الطعام وعلم بمكان فيه من يستأهل زكاته َّ

وجه بنقد ،وأمر أن ُي رشرتى بذلك النقد طعام ،ثم
بطعام ،فإن مل يمكنه الطعام َّ
يفرق عىل من يستأهله من أهل ديانته.
قال :وإنام حظرنا عليه إخراج زكاته دراهم إال من رضورة ،وأوجبنا واستحببنا
له أن خيرج كيال -ألن الكيل أيرس وأهون وأعجل خريا للمساكني يف يوم عيدهم،
وأن املوس املتصدق أقدر عىل بغية الطعام وطلبه من الفقراء واملساكني.

قال حييى بن احلسني _ :ينبغي ملن وجبت عليه باجلدة واملقدرة فطرة إن كان
يف بلد خياف إعواز الطعام( )1به ،وخيشى أن ال جيده يوم فطره -أن يتأهب لذلك
ويرسل له ويطلبه حتى يشرتيه ،وحيصل عنده ما جيب عليه منه ،يتأهب لذلك
ويطلبه يف أول شهر رمضان أو يف بعضه عىل قدر ما يتهيأ له من أمره ،وإن احتاج
أن يتأهب له من قبل دخول شهر رمضان فليفعل ،فإن ذلك أقرب له إىل ربه
وأعظم إن شاء اهلل ألجره.
( -)1أي :انقطاعه.
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قال حييى بن احلسني _ :من كان ذا مال ومقدرة واستطاعة إلخراج الفطرة،
وكان ماله غائبا عنه ،ومل جيد له يوم عيده حيلة إىل إخراج فطرتهَ -ف رل َ ُري ِغ
السلف من إخوانه؛ فإن قدر عىل ذلك أخذه وأدى به فطرته ،وإن مل جيد ذلك ومل
()1

يمكنه فهو دين عليه إىل وقت رجوع ماله إليه ،فإذا صار إليه من ماله ما يؤدي
عنه زكاته زكى منه وأخرج ما كان عليه.
وإنام أمرناه بإراغة السلف ألن يكون قد اجتهد حتى بلغ املنتهى ،وجاز له
من بعد ذلك الرتك إلخراج زكاته إىل وقت مقدرته ،فرأينا له االجتهاد يف ذلك،
فإن مل جيده بحيلة كان ُمن قال اهلل سبحانه    ﴿ :

[ ﴾البقرة ،]285و[ ﴾  ﴿ :الطالق.]6

قال حييى بن احلسني _ :من كان له نخل يسري أو عنب يسري ،وكان حيتاج إىل
أكله رطبا أو بيعه ،ومل يمكنه أن ييبسه ،وال أن يرتك مقدار ما جيب عليه من ذلك يف
شجره خمافة عليه من التلف -فال بأس أن خيرجه عند وقت كامل جودته واستوائه
كله إذا مل يبق فيه بلح وال خرضة ،وصار إىل احلد الذي ينتفع به أهله ،وال يسقط
عنهم فيه بعضه ،ويدفعه إىل أربابه بخرصه رطبا كام خيرص النخل كلها؛ ألن
خرص كل رطب خالف خرص اليابس ،فيجب عليه أن خيرجه بخرصه يف
رؤوس النخل معدال مترا ،وال خيرجه رطبا كيال ،وحيتاط عىل نفسه يف ذلك.
( -)1فليطلب.
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وإنام جيوز له أن خيرج ذلك إىل أصحابه الذين جعله اهلل هلم عىل ما ذكرنا إذا
مل يكن إمام يقبضه ،وجيوز له دفعه إليه؛ فأما إذا كان إمام فهو الناظر يف ذلك ،إن
أحب أن يأخذه رطبا أخذه ،وإن أحب أن يأمره برتكه يف رؤوس شجره ويأمر
اإلمام به من حيفظه فعل ،وإن رأى أن يأمر ببيعه فعل.
وإنام أحببنا ملن عدم اإلمام أن خيرج زكاة تلك الثمرة رطبة عىل حاهلا
ويسلمها عند وقت جودهتا إىل أرباهبا -ألن يكون قد أخرج زكاة كل يشء منه،
وبذلك جاءت السنة؛ فإذا كان شجر هذا يذهب كله رطبا وال ييبس صاحبه منه
شيئا أحببنا له أن خيرج زكاته منه دون غريه.

قال حييى بن احلسني _ُ :خت َّرج الزكاة يف اللغة عىل ثالثة معان؛ فأوهلن :زكاة

األبدان ،وتزكيتها فهو بام يدنيها من اهلل ويقرهبا من األعامل الزاكية املرضية عند
اهلل للمؤمنني ،املطهرة هلم من دنس رجس الفاسقني ،وذلك قول اهلل سبحانه:

﴿[ ﴾    الشمس] ،يريد قد أفلح من طهرها من عصيان
اهلل ونقاها حتى زكت عند اهلل تعاىل بالطاعات ،وكرمت عنده باكتساب

اخلريات ،ومن ذلك قوله سبحانه      ﴿ :

[ ﴾   األعىل] ،يقول :قد أفلح من تزكى ،أي :قد أفلح من زكى

نفسه بالطاعة هلل فزكا ،وخافه يف معاده فآمن به ،وذكر اسم ربه فصىل وأطاع اهلل
سبحانه واتبع أمره ،واتقى وجنب عن معاصيه ،وراقبه يف هنيه له فانتهى.
ويقول سبحانه يف ذلك فيام حكى عن نبيه موسى صىل اهلل عليه وسلم:
﴿[ ﴾        الكهف ،]73فأراد

بقوله ﴾﴿ :يريد نفسا مل يعلم عليها سو ٌء فتخرجها به من طريق
التقوى ،فسمى صىل اهلل عليه وسلم ذلك الغالم نفسا زاكية إذ غاب عنه أمره،
ومل يدر ما علم غريه من أمره.
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ومن ذلك قول اهلل سبحانه:

﴿      

[ ﴾ الليل] ،يريد سبحانه :يتقرب إىل اهلل سبحانه ،ويقرب إليه باإلنفاق
واإلخراج ملاله يف طاعة ربه ،واإلقراض خلالقه تزكية منه بذلك لبدنه ،وتزيدا منه يف

خالص دينه ،وليس الزكا َة الواجبة يعني بذلك الرمحن ،أال تسمع كيف يقول فيام
نزل من النور والفرقان         ﴿ :

[ ﴾    الليل] ،ولو كانت زكاة األموال هي املذكورة هاهنا مل يقل:
وما ألحد عنده من نعمة جتزى؛ ألن الزكاة يشء من اهلل حكم به ،وجعله لكل فقري
معرس عند كل ذي ِجدَ ٍة مؤس.
والوجه الثاين :فهو ما فرض اهلل سبحانه عىل اخللق من أداء الزكاة وإخراجها
عند وقتها من أمواهلم ،وذلك قوله سبحانه:

﴿  

[ ﴾البقرة ،]42وقوله[ ﴾   ﴿ :األنعام ،]142وقوله

لنبيئه ÷:

﴿      

[ ﴾التوبة ،]104فهذا معنى كل جزء خيرج من أجزاء أمواهلم ،وليس كالتزكية

ألنفسهم بأعامهلم.

واملعنى الثالث :فهو سنة من الرسول ÷ واجبة عىل املسلمني ،وهي
زكاة فطرهم التي خيرجوهنا يوم عيدهم عن كل إنسان منهم صغريهم وكبريهم،
وحرهم وُملوكهم.
قال حييى بن احلسني _ :زكاة أموال العبيد عىل مواليهم ،عليهم أن خيرجوها
مام يف أيدي عبيدهم أو مام يف أيدهيم ،أي ذلك شاءوا فجائز هلم؛ ألن عبيدهم
وما ملكوا هلم ،فلذلك قلنا :إن زكاة أمواهلم عليهم.
قال حييى بن احلسني _ :وكذلك أم الولد واملدبر زكاة أمواهلام عىل سيدهام؛ ألنه
مل يبتهام بعتق ،وهو مالك هلام ،وإذا كان مالكا هلام فهو مالك ألمواهلام.
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قال :وأما زكاة مال املكاتب الذي اكتسبه املكاتب بعد مكاتبة سيده له،
ورشطه ما رشط من الثمن عليه ،وإشهاده بذلك له عىل نفسه -فال زكاة عليه
حتى يعتق املكاتب بأدائه إىل سيده ما كاتبه عليه ،أو يرجع بالعجز عن أداء ذلك
يف ملك سيده ،فأهيام صار املال له زكاه عام مىض من السنني ،إن عتق العبد وأدى
ما كوتب عليه فاملال ماله ،والواجب عليه تزكيته ،وإن عجز فاملال مال سيده
وعليه أن يزكيه.
وإنام قلنا :إنه ال يزكي حتى يتبني أمره وأوجبنا تزكيته ملا مىض من السنني عىل
من صار له ألن هذا املال مال هلام مجيعا ،مرشفان عليه ،مل يصح ملكه ألحدهام،
ومل خيرج الطمع فيه من أيدهيام؛ ألن السيد يقول :إن عجزت ملكتك ومالك،
والعبد يقول :إن أديت إليك ما كاتبتني عليه طرا مل تأخذ من مايل درهام.
فلام كان أمر املال أمرا ملتبسا مل نوجب عىل أحدهام أن يزكي ماال ال يدري
هو له أو لغريه ،ومل نر أن يضل ويبطل ما يف هذا املال من الزكاة ،فجعلنا أمره
كأمر مال كان دينا لرجل عىل رجل ،فأوجبنا عىل صاحبه إذا اقتىض دينه أن
يزكيه ملا مىض من السنني.
وقال يف رجل زرع أرضا فلام حصدها باع ثمرها من رجل جزافا ،وهو يف
سنبله وأخذ الثمن منه ،ثم أتى املصدق فوجده قد باعه؛ فإنه يأخذ ما جيب فيه
منه ،ويرجع املشرتي عىل البائع بقيمة ما أخذ املصدق من ذلك.
وقد قال غرينا :إنه جيزيه أن يأخذ من البائع قيمة ما جيب له يف ذلك الزرع،
وال يأخذ من املشرتي شيئا ،ولسنا نرى ذلك؛ ألنه جيب عىل صاحب الزرع أن
سوغ له ما ال
خيرج عرش زرعه منه ال من غريه؛ فإذا أخطأ رد عن خطئه ،ومل ُي َّ
يسوغ؛ ألن الثمر َة التي أوجب اهلل فيها ما أوجب قائم ٌة بعينها يف يد هذا املشرتي
الذي اشرتى ما ال جيوز له أن يشرتيه ،فعليه أن يرده إىل أصحابه ،ويرجع بقيمته
عىل من باعه إياه ،ولو جاز أن يأخذ من البائع عرش ما أخرجت أرضه نقدا جلاز
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أن يؤخذ عرش احلنطة من التمر ،وعرش التمر من احلنطة ،وأن يأخذ من ذلك
وفيه نقدا ذهبا وفضة ،وهذا خالف قول اهلل سبحانه حني يقول:
 

[ ﴾األنعام]142؛ ألنه أراد بقوله:

 :﴾أخرجوا منه ما جيب فيه.

﴿

﴿  

ويف ذلك :ما قال رسول اهلل ÷(( :احلنطة من احلنطة ،والتمر من التمر،

واخلف من اخلف ،والظلف من الظلف)).
قال :فإن مل يأت املصدق حتى استهلك املشرتي الطعام فهذا خالف املسألة
األوىل؛ ألن الطعام كان قائام يف األوىل بعينه ،وهو يف هذه مستهلك ،فله أن يأخذ
من البائع عرش قيمة الطعام ،وكذلك لو استهلكه صاحبه الذي باعه ،وبني ما
استهلك وما مل يستهلك فرق ربني عند من عقل وفهم.

قال حييى بن احلسني _ :وكل مال تلف قبل وجوب العرش فيه فال زكاة عىل

صاحبه فيه.
ووقت وجوب الزكاة فهو أن يصري فيه حبه ،ويؤمن فساده ،ويبني صالحه،
مثل حب العنب ونوى التمر؛ فإذا صار فيه حبه وجب أن خيرص ،فإذا ُح ِصد أو

ُج َّذ أو ُقطف أخذ منه عرش ما كان خرص فيه.

قال حييى بن احلسني _ :ولو أن أرضا أو نخال سقيت بالسيح نصف سنتها،
وبالسواين النصف الخر -لوجب فيها أن يؤخذ عىل قدر ذلك بحسابه ،مام
سقي سيحا العرش ،ومام سقي بالسواين نصف العرش.
وقال :تؤخذ أعشار الزرع من قبل أن يرفع منها يشء أو يعزل يف مؤنة من
مؤناهتا ،ال يف حفر وال دلو وال نفقة عامل ،وال يف يشء من األشياء التي حتتاج
إليها األرض ،يبدأ قبل كل يشء بالعرش.
حدثين أبي ،عن أبيه :يف الرجل يكون له أرض فيزرعها ثم حيصدها ،هل جيوز له
أن يعزل نفقة عامهلا ،أو بعض مصاحلها ،ثم خيرج العرش من الباقي؟ فقال :ال،
حتى خيرج العرش قبل ذلك كله.
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قال حييى بن احلسني رمحة اهلل عليه :ال جيوز للرجل أن يعطي من زكاته أباه وال أمه
وال ولده؛ ألن رسول اهلل ÷ قال(( :أنت ومالك ألبيك( ،)))1فنفقة هؤالء
واجبة عىل األب واالبن عىل كل حال؛ فلذلك مل جيز أن يعطي الوالد من زكاته
ولده ،وال الولد من زكاته والده ،وجيوز له أن يعطي أخاه وغريه من أقاربه
وذوي أرحامه إذا مل يكونوا يف حد تلزمه النفقة عليهم ،ومل يكن ذلك منه فرارا
من حق الزم له ،وتكفيا عن واجب جيب هلم عليه .وكذلك ال جيوز له أن يدفع
من زكاته شيئا إىل ُملوكه وال مدبره وال أم ولده إال أن يكون قد بت عتقهم ،فإن
بت عتقهم فهم يف زكاته كغريهم من سائر املسلمني ،وهم أوىل من غريهم؛
ألهنم مواليه ،وهو ويل نعمتهم.
[تم كتاب الزكاة ،واحلمد هلل عىل نعمته وتوايل منته
وصىل اهلل عىل سيدنا حممد وآله وسلم]

۞۞۞۞۞

( -)1فائدة :قال السيد العالمة عبد الرمحن شايم رمحه اهلل :معنى احلديث :التشديد يف حق الوالد،
ومل يأخذ العلامء بظاهره ،بل محلوه عىل لزوم حق الوالد ،وأن للوالد أن يأخذ من مال ولده
القدر املحتاج إليه من سد جوعه وكيس عريه ،وليس له أن يتصف يف مال ولده تصف
املالك؛ ألدلة رصفت احلديث عن ظاهره .الفتاوى.
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كتاب الصيام


قال حييى بن احلسني _ :إن اهلل تبارك وتعاىل افرتض عىل عباده الصيام من
غري حاجة منه إىل صيامهم ،وال منفعة تناله بيشء من أعامهلم ،بل خلقهم عبيدا
مأمورين منهيني ،وجعلهم يف ذلك سبحانه خمريين ،ثم أمرهم وهناهم،
وبص ُهم َغ َّي ُهم وهداهم ،و َم َّكنهم من العملني ،وهداهم النجدين ،وجعلهم
َّ َ
لكل ذلك مستطيعني ،وملا ُأ ِم ُروا به من العمل مطيقني؛ ليهلك من هلك عن بينة
وحييى من حي َي عن بينة وإن اهلل لسميع عليم.
فكان مام أمرهم بعمله ،وافرتض عليهم ما افرتض من فعله -ما افرتض عىل
َم رن كان قبلهم من بني إسائيل من الصيام ،وذلك قول اهلل سبحانه:

﴿ 

         

[﴾   البقرة] ،يقول سبحانه :لعلكم تتقون خمالفتي،
وتتبعون أمري وطاعتي ،فتتبعون حكمي ،وال تبدلون فريض كام بدله من كان

قبلكم من بني إسائيل ،الذين أ رنزلت عليهم وفيهم ما أنزلت من اإلنجيل.
وذلك أن اهلل كتب يف اإلنجيل عىل بني إسائيل أن يصوموا شهر رمضان،
وأال ينكحوا فيه ما أحل هلم نكاحه يف غريه من النسوان ،فبدلوا ذلك وغريوه،
وخالفوا ما ُأ ِم ُروا به فيه ورفضوه؛ جزعا من دورانه عليهم يف اشتداد حرهم،
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وسربات( )1بردهم ،فنقلوا الصيام إىل غري رمضان من األيام ،وزادوا فيه عرشين
يوما كفارة بزعمهم ملا غريوا ،فلعنهم اهلل وأخزاهم ،وأهلكهم بذلك وأرداهم،
وذلك قوله سبحانه:
النصارى ،ثم قال:
أنزل فيه القرآن.

﴿    

﴿

 ﴾يعني

[ ﴾البقرة ،]184يعني شهر رمضان الذي

فجعل اهلل عدد شهر رمضان ثالثني يوما وتسعة وعرشين يوما ،يكون ثالثني
يوما إذا ويف ،وتسعة وعرشين يوما إذا نقص.
فإن كانت يف السامء علة من سحاب أو غبار أو ضباب أو غري ذلك من سبب
من األسباب أوفيت أيام الصيام ثالثني يوما.
وكذلك

يروى عن رسول اهلل ÷ أنه قال(( :صوموا لرؤيته وأفطروا

لرؤيته ،فإن غم عليكم فعدوا ثالثني يوما)) ،يريد ÷ من يوم رأيتموه،
وصح عندكم أنه قد أهل فيه ،وقد روي عن رسول اهلل ÷ أنه قال:
((الشهر هكذا وهكذا وهكذا)) ،ثم قال ÷(( :وهكذا قد يكون ،وهكذا،
وهكذا)) ونقص من أصابعه واحدة ،وأشار يف األوىل بكفيه مجيعا ثالث مرات،
وأشار بكفيه يف الثانية ثالث مرات ونقص يف الثالثة أصبعا ،فدل ذلك منه
÷ عىل أن الشهر قد يكون مرة ثالثني يوما سواء ،ومرة تسعة وعرشين
يوما سواء.
وقال اهلل سبحانه:

﴿      

[ ﴾البقرة ،]188يقول جل جالله عن أن حيويه قول أو يناله :مواقيت
ألحكامهم ،وما جعل اهلل عليهم من فرائضهم من صومهم وزكاهتم وحجهم وغري
ذلك من أسباهبم.
( -)1مجع سربة ،وهي الضحوة أو الغداة الباردة ،قال يف تاج العروس :وقيل هي ما بني السحر إىل
الصباح .وقيل :ما بني غدوة إىل طلوع الشمس.
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فافرتض اهلل سبحانه الصوم عىل أمة حممد ÷ يف أول مرة عىل ما كان
افرتضه عىل من كان قبلهم ،ال يأكلون وال يرشبون فيه هنارا ،وال ينكحون فيه
نساءهم حتى ينسلخ عنهم شهرهم ،وينقيض فيه صومهم ،ال يأتوهنن ليال وال
هنارا ،فأقاموا بذلك يصومون النهار ويأكلون وقت اإلفطار إال أن يناموا ،فإن
ناموا مل جيز هلم أكل وال رشب حتى يكون من الغد عند دخول الليل.
حتى كان من أمر األنصاري ما كان ،وهو رجل يقال له أبو قيس ،واسمه:

رص َمة بن أنس ،فعمل يف بعض حوائط املدينة فأصاب مدا من متر ،فأتى به امرأته
ِ ر

وهو صائم ،فأبدلته له بمد من دقيق؛ فعصدته له فنام ملا به من الوهن والتعب قبل

أن تفرغ امرأته من طعامه ،ثم جاءت به حني فرغت فأيقظته ليأكل فكره أن يعيص
اهلل ورسوله ،فطوى تلك الليلة مع ما تقدم من يومه ،ثم أصبح صائام من غده،
فمر برسول اهلل ÷ فرآه جمهودا ،فقال له(( :لقد أصبحت يا أبا قيس
طليحا)) ،فأخربه بام كان من خربه ،فسكت ÷ عنه.
وكان عمر بن اخلطاب يف رجال من أصحابه قد أصابوا نساءهم يف شهر
رمضان ،فخافوا أن ُي رذكَر أمر أيب قيس يف يشء من القرآن فيذكروا معه ،فقام عمر
يف أولئك الناس فقالوا :استغفر لنا يا رسول اهلل؛ فإنا قد واقعنا النساء ،فقال رسول
اهلل ÷ لعمر(( :ما كنت جديرا بذلك يا عمر)) ،فأنزل اهلل تعاىل يف أيب قيس
وعمر وأصحابه ما أنزل ،ونسخ أمر الصيام األول ،فقال جل جالله ،وعظم عن
كل شأن شأنه        ﴿ :
          
          
            
          

[ ﴾البقرة ،]186فأطلق هلم سبحانه األكل والرشب يف الليل كله قبل النوم
وبعده حتى يتبني هلم اخليط األبيض من اخليط األسود.
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واخليط األبيض فهو عمود الفجر ونوره ،واخليط األسود فهو الليل وظلمته،
يقول :كلوا وارشبوا حتى خيرج الليل وظالمه ،ويدخل النهار وإسفاره ،ومعنى
دخوله هاهنا فهو ُق رربُه وغشيانه ،ودنوه وإتيانه ،فللناس أن يأكلوا ويرشبوا حتى
خيافوا هجوم الصباح ،فإذا قرب دنو الصباح وجب عليهم أن يكفوا ،وعن
املأكول واملرشوب يمتنعوا ،وأجاز هلم سبحانه غشيان نسائهم متى أحبوا من
ليلتهم حتى خيافوا هجوم صبحهم؛ فإذا دنا ذلك اعتزلوهن ،وكفوا عن
جمامعتهن وإتياهنن.
وقال سبحانه يف من كان من عباده مريضا ال يستطيع لضعفه صياما ،ويف
الشيخ الكبري الذي قد عجز عن أداء فرض الصيام  ﴿ :
            

[ ﴾    البقرة.]183

قال حييى بن احلسني _ :معنى قوله سبحانه﴾   ﴿ :

هو :وعىل الذين ال يطيقونه ،فطرح «ال» وهو يريدها ،والقرآن فهو عريب مبني،
وهذا فموجود يف لغة العرب ،ويف آي كثري من الكتاب موجود ،والعرب تأيت بـ
«ال» يف كالمها وهي ال تريدها ،وتطرحها وهي تريدها استخفافا هلا.
فأما جميؤها بالكالم الذي تريدها فيه وقد طرحتها منه فهو مثل ما ذكرنا يف
اليتني املتقدمتني ،ويف مثل ذلك ما يقول الشاعر:
ف جلَللللا القلللل ا نذ تشللللتم نا
نلللملت مَلللم ا مللل ا مَلللا
فقال :فعجلنا القرى أن تشتمونا ،وإنام أراد :فعجلنا القرى أال تشتمونا،
فطرحها وهو يريدها.
وأما ما كان من كالمها مام تثبت «ال» فيه وهي ال تريدها ،فمثل قول الشاعر:
وسللامت وال ل تلدمي هللك م ا
لل م وللدو ي فضللثت ن للاو
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فقال :ال فضحتم أباكم ،وإنام أراد :بيوم جدود فضحتم أباكم ،فأدخل «ال»
لغري سبب وال معنى -صلة للكالم.
والشاهد لذلك يف كتاب اهلل تعاىل ُ
قول اهلل سبحانه:

﴿   

             
     

[ ﴾احلديد] ،فقال :لئال يعلم أهل

الكتاب ،وإنام أراد تبارك وتعاىل :ليعلم أهل الكتاب.
ومن ذلك قول موسى صىل اهلل عليه:

﴿     

[ ﴾    طه ،]91فقال :أال تتبعني ،وإنام أراد أن
تتبعني ،وهذا عند العرب فأعرب إعراهبا ،وأفصح ما تأيت به من خطاهبا :أن

تطرح «ال» وهي تريدها؛ فيخرج لفظ كالمها لفظ إجياب ومعناه معنى نفي،
وتثبت «ال» وهي ال تريدها؛ فيخرج لفظ كالمها لفظ نفي ومعناه معنى إجياب،
وكذلك تفعل أيضا باأللف وحدها تطرحها وهي تريدها ،وتثبتها وهي ال
تريدها؛ فيأيت لفظ ما طرحتها منه لفظ نفي وإن كان معناه معنى إجياب ،ويأيت
لفظ ما أثبتتها فيه وهي ال تريدها لفظ شك وإن كان معناه معنى خرب وإجياب.
فأما ما طرحتها منه وهي تريدها فمثل قوهلا :ال تنهض بنا يف كذا وكذا ،ال
تكلم بنا فالنا يف أمر كذا وكذا ،فيخرج لفظ الكالم لفظ نفي وهني ،ومعناه
معنى إجياب وأمر.
أراد القائل ذلك أال تنهض بنا ،أال تكلم بنا فالنا ،فطرحها وهو يريدها ،ويف
ذلك ما يقول اهلل سبحانه[ ﴾      ﴿ :القيامة] ،ويقول:

﴿[ ﴾     البلد] ،يريد :أال أقسم بيوم القيامة ،أال أقسم
هبذا البلد؛ فطرح منهام األلفني وهو يريدهام.

وأما ما تثبتها فيه وهي ال تريدها فهو مثل قول القائلَ :ك رلم يل زيدا أو عمرا،
يريد كلم يل زيدا وعمرا ،ويف ذلك ما يقول اهلل سبحانه   ﴿ :

197

[ ﴾    الصافات] ،فقال :أو يزيدون ،فخرج لفظها لفظ شك

وإنام معناها معنى إجياب وخرب ،أراد :وأرسلناه إىل مائة ألف ويزيدون ،فقال :أو

يزيدون ،فأثبتها وهو ال يريدها ،فعىل ذلك خيرج معنى قول اهلل سبحانه:
﴿      

 ،﴾يريد :وعىل الذين ال

يطيقون الصيام ُمن كان ذا ضعف وهالك من األنام فدية طعام مساكني ،يقول:

يطعم ثالثني مسكينا عن الشهر كله عن كل يوم مسكينا غداءه وعشاءه ،ثم قال:
﴿ ،﴾     يريد سبحانه :من زاد فأطعم عن كل يوم

مسكينني ،ومحل عىل نفسه وإن أرض ذلك به يف بعض حاله -فهو خري له.

ثم قال جل جالله عن أن حيويه قول أو يناله يف املريض واملسافر ﴿ :
          
          
   

[ ﴾البقرة ،]184فأطلق للمريض واملسافر اإلفطار،

وحكم عليهم بقضاء ما أفطروا من األيام.
ثم قال سبحانه:

﴿      

﴾

[البقرة  ،]184فأخرب بتيسريه عىل عباده وختفيفه عنهم بام أجاز هلم من اإلفطار وترك
الصيام ،الذي مل جيز تركه ألحد مقيم من األنام.

ثم قال سبحانه يف إجياب القضاء ملا أفطر املسافرون من أيامهم التي أجاز هلم
إفطارها يف أسفارهم:

﴿     

[ ﴾  البقرة.]184

ثم قال سبحانه فيام حرم من مبارشة النساء عىل املعتكفني يف مساجد رب

العاملني        ﴿ :


[ ﴾البقرة ،]186فحرم سبحانه النساء عىل من اعتكف يف الليل

والنهار ،فال حيل ملعتكف أن يطأ امرأته حتى ينقيض اعتكافه.
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وال يكون اعتكاف إال بصيام ،واالعتكاف :فهو إقامة الرجل يف املسجد ال يدخل
بيتا غريه ،وال خيرج منه إال حلاجة ال بد له منها ،أو يف يشء مام يريض اهلل سبحانه فيه.
والصوم مع االعتكاف سنة من رسول اهلل ÷ جعلها عىل املعتكف.
قال حييى بن احلسني _ :بلغنا عن زيد بن عيل عن آبائه عن أمري املؤمنني عيل
بن أيب طالب  #قال :صعد رسول اهلل ÷ املنرب فقال(( :يا أهيا الناس ،إن
جربيل أتاين فاستقبلني فقال :يا حممد ،من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فامت
فدخل النار فلعنه اهلل ،قل :آمني ،فقلت :آمني ،ثم قال :من حلق إماما عادال فلم
يغفر له فلعنه اهلل ،قل :آمني ،فقلت :آمني ،ثم قال :من حلق والديه فلم يغفر له
فلعنه اهلل ،قل :آمني ،فقلت :آمني)).
وبلغنا

أن رسول اهلل ÷ اعتكف العرش األواخر ،وأحيا الليل ،وكان

يغتسل ويشد املئزر ويشمر حتى انسلخ الشهر.
قال حييى بن احلسني @ :معنى شد املئزر :فهو اعتزاله للنساء ،ومعنى شمر:
فهو أقبل عىل طاعة ربه العيل األعىل.
وبلغنا عن زيد بن عيل  #عن آبائه عن عيل رضوان اهلل عليه أنه قال :قال
رسول اهلل ÷(( :للصائم فرحتان :فرحة عند فطره ،وفرحة يوم القيامة،
ينادي مناد أين الظامية أكبادهم؟ وعزيت وجاليل ألروينهم اليوم)).
قال حييى بن احلسني @ :ويروى عن أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب  #أنه
كان إذا جاء شهر رمضان خطب الناس فقال( :إن هذا الشهر املبارك الذي
افرتض اهلل صيامه ومل يفرتض قيامه قد أتاكم ،أال إن الصوم ليس من الطعام
والرشاب وحدهام ،ولكن من اللغو والكذب والباطل).
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قال حييى بن احلسني _ :ينبغي للصائم وغري الصائم أن يعتزل ويتقي ويتجنب
الكذب وشهادة الزور ،وشهادات الزور فهي أكرب الكذب ،وهو الكذب الذي قال
فيه رسول اهلل ÷(( :الكذب جمانب لإليامن)) فرس ذلك وميزه ،وفيهام ويف
غريهام من الكذب الذي يدفع به حق أو يثبت به باطل أو يرض به مسلم ما يقول اهلل
سبحانه[ ﴾        ﴿ :النحل،]105
والكذب منازل بعضها دون بعض ،وكله فينبغي للصائم أن يعتزله يف صيامه،

ولغري الصائم أن يتجنبه ويتحرز منه املسلم يف قعوده وقيامه.
َ
والنظر إىل ما ال جيوز له النظر إليه،
اللفظ بالفحش،
وينبغي للصائم أن يعتزل
َ
وأال يسمع ما ال جيوز له سامعه من رضب معزفة أو طنبور أو غري ذلك من املالهي
واملزامري ،التي هي حرام عىل الصائم وغريه من األنام ،وعليه أال يميش إىل ما ال
ينبغي له امليش إليه ،وأال ُي َك رثر جامعة ال جيوز له تكثريها ،وأن يتحفظ عىل نفسه يف
قيامه وقعوده ،وال هيملها يف يشء من أسبابه ،وأن يتحفظ عند متضمضه
واستنشاقه ،وحيذر أن يدخل يف فيه أو يف خياشيمه يشء يصل إىل حلقه ويدخل يف
جوفه من ماء طهوره ،وينبغي له أن يتحرز ويتيقظ يف هناره من النسيان؛ خمافة أن
ينسى الصيام فيصيب ما ال جيوز له إصابته من الطعام والرشاب.
قال حييى بن احلسني _ :ينبغي للصائم أال يضاجع امرأته يف ثوب واحد؛
خمافة أن تغلبه الشهوة فيوقعه الشيطان يف الفتنة ،وينبغي له أن ال يقبل لشهوة،
وال يلمس للذة ،وال ينظر لطربة ،وال يعابث عبثا يدعوه إىل حركة ،بل ينبغي له
أن يتقي ذلك كله ،وحيفظ صيامه ،ويتقي ربه ،ويكثر ذكره.
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قال حييى بن احلسني _ :أستحب للصائم أن يقرأ يف غدواته القرآن؛ فإنه أفضل
عبادة الرمحن ،ويكثر يف سائر هناره التسبيح واالستغفار ،ويقرأ يف عشيه ما أمكنه أيضا
من القرآن ،ويسبح اهلل ويكربه ،ويسأله قبول ما افرتض عليه من صومه.
فإذا غابت الشمس أخذ سواكه فسوك فاه ،وحيذر أن يدخل يف فيه يشء من
خالف ريقه ،وما مجعه السواك من ريقه بصقه ،ثم يغسل فاه ،ويتحرز من املاء
إن كان وقت اإلفطار مل يأت؛ فإذا رأى النجوم قال :اهلل أكرب ،اهلل أكرب ،احلمد هلل
الذي جعل يف السامء بروجا ،وجعل فيها ساجا وقمرا منريا ،وزينها بمصابيح
زينة للناظرين ،وجعلها عالمة ل َّليل عند العاملني ،ومنتهى صوم من صام هلل
سبحانه من الصائمني.
فإذا أراد أن يفطر قال« :اللهم إنك أمرتنا بصيام النهار فصمناه ،وأطلقت لنا
إفطار الليل فأفطرناه ،فلك صمنا ،وفرضك أدينا ،ورضاك طلبنا ،وعىل رزقك
أفطرنا ،فتقبل صومنا ،واغفر ذنوبنا ،وبلغنا صيام شهرنا كله ،إنك قريب جميب».
فإذا وضع يف إفطاره قال« :بسم اهلل ،وباهلل ،أفطرت عىل رزق اهلل ،شاكرا له
عليه ،حامدا له فيه».
فإذا فرغ من طعامه قال« :احلمد هلل رب العاملني ،الرمحن الرحيم ،عىل ما
رزقنا من حالل رزقه ،وأطعمنا من طيبات ما أخرج لنا من أرضه ،اللهم اجعلنا
لك من الشاكرين ،ولك عليه من احلامدين ،يا رب العاملني».
قال حييى بن احلسني _ :الذي رأينا عليه أشياخنا ومن سمعنا عنه من أسالفنا
أهنم كانوا يصومون يوم الشك.
ويف ذلك ما حدثني أيب عن أبيه عن عيل أمري املؤمنني رمحة اهلل عليه أنه قال:
(ألن أصوم يوما من شعبان أحب إيل من أن أفطر يوما من رمضان).
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قال حييى بن احلسني @ :وينبغي ملن صام يوم الشك أن ينوي إن كان هذا
اليوم من شهر رمضان فصيامي من رمضان ،وإن كان من شعبان فهو تطوع،
فإنه إذا فعل ذلك وكان ذلك اليوم من شهر رمضان فقد أدى صومه بام اعتقد
من نيته ،وإن مل يكن من رمضان كتب له من تطوعه.
قال :وال ينبغي ألحد يفهم أن يفطره؛ ألنه إن كان من شهر رمضان مل يستخلفه()1

ومل يلحق يوما مثله ،ويوم من شهر رمضان أهل أن حيتاط له ،ويطلب بكل سبب
صومه ،وإن كان يوما من شعبان مل يرزأه صيام يوم ،وكان له تطوعا وأجرا.
فأما ما يزخرفه كثري من الناس يف ترك صيامه فذلك ما ال يصح وال جيوز
القول به؛ لبعده من االحتياط والصواب ،وقربه من التفريط يف الصوم
واالرتياب ،بل الصحيح يف ذلك ما ال يشك فيه من أنصف من أن صوم يوم
الشك واالحتياط فيه أفضل ،وأقرب إىل اهلل وأسلم.
حدثين أبي ،عن أبيه :أنه سئل عن صوم يوم الشك ،فقال :حسن ال بأس بصومه،
وقد بلغنا عن عيل  #أنه قال :ألن أصوم يوما من شعبان أحب إيل من أن
أفطر يوما من رمضان.
قال حييى بن احلسني _ :وقت اإلفطار عندنا وعند كل من كان ذا احتياط يف
دينه ومعرفة بصحيح فعل نبيئه ÷ ،فهو غشيان الليل للصائم ،وغشيانه له
فهو أن جين عليه ،وعالمة دخوله وحقيقة وقوعه أن يرى كوكبا من كواكب
الليل التي ال ترى إال فيه ،كام قال اهلل سبحانه:
[ ﴾األنعام.]77

( – )1يف نسخة :مل يستلحقه.

﴿    
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فأما ما يرويه من قل متييزه ،وجهل وقت ليله من الرواية -فال يصدق هبا ولو
رويت عن بعض العلامء؛ فكيف بالرسول املصطفى؟! وهو أهنم زعموا أن
رسول اهلل ÷ أمرهم أن يفطروا قبل غشيان الليل هلم ،وهجومه عليهم،
فأفطر كثري من الناس هبذه الرواية والشمس ساطع نورها يف مغرهبا ،مل يمت
شعاعها ،ومل يتغري لون مغرهبا ،فأبطلوا بذلك صيام يومهم ،ولبسوا احلق عىل
أنفسهم ،وخلطوا عىل املسلمني برواياهتم.
حدثين أبي ،عن أبيه :أنه سئل عن وقت اإلفطار ،فقال :وقته أن يغشى الليل،
ويذهب النهار ،ويبدو نجم يف أفق من آفاق السامء؛ ألن اهلل سبحانه يقول:
﴿.﴾     

قال حييى بن احلسني _ :ال بأس بصيام يوم عاشوراء ،وصيامه حسن ،وقد
روي عن النبيء ÷ أنه خص باألمر بصيامه بني أسلم ،وحباهم( )1بذلك.
وكذلك صيام الدهر ملن أطاقه ،ومل يرض بجسمه وال ببدنه؛ ألن اهلل سبحانه مل
يرد من عباده املعسور ،وإنام أراد منهم امليسور ،وذلك قوله سبحانه:

﴿

[ ﴾      البقرة  ،]184فمن قوي عىل صيامه

صامه ،ويفطر يوم الفطر ويوم األضحى وأيام الترشيق؛ ألن رسول اهلل ÷
هنى عن صيام هذه األيام ،وقال(( :هي أيام أكل ورشب)) ،ومن أفطر هذه
األيام فلم يصم الدهر.
حدثين أبي ،عن أبيه :أنه سئل عن صوم يوم عاشوراء ،وأي يوم هو ،وعن صوم
يوم عرفة ،فقال :حسن مجيل صومهام ،وال حرج عىل من ترك أن يصوم فيهام،
( -)1حبوت الرجل ،إذا أعطيته ُح َبوة ِ
وح َبوة ،واالسم احلباء .وهذا ال يكون إال للتألف والتقريب.
[مقاييس اللغة].
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وقد جاء فضل كثري فيمن صام يوم عرفة :كان له كفارة سنة .ويوم عاشوراء فهو
يوم عارش ال اختالف فيه.
حدثين أبي ،عن أبيه :أنه سئل عن صوم الدهر ،فقال :ال بأس به إذا أفطر يف
العيدين وأيام الترشيق ،ومن أفطر يف هذه األيام مل يصم الدهر ،وقد جاء عن
رسول اهلل ÷ أنه قال(( :ال صام وال أفطر من صام الدهر)) ،وقد يكون
هذا من رسول اهلل ÷ إرشادا ونظرا وختفيفا وتيسريا ،ليس عىل التحريم.
قال حييى بن احلسني @ :وصوم أيام البيض فيه فضل كثري ،وقد جاء فيها من
الذكر واخلرب ما يرغب يف صومها ،وهي يوم ثالثة عرش من كل شهر ،ويوم
أربعة عرش ،ويوم مخسة عرش ،وما أحب إفطارها ملن قدر عىل صومها.
حدثي أبي ،عن أبيه :أنه قال يف صوم أيام البيض ،ويف رجب وشعبان ،واالثنني
واخلميس ،قال :صوم ذلك كله حسن مجيل ،وقد جاء من الفضل يف صوم أيام
البيض فضل كبري ،وليس ذلك مام جيب كوجوب الواجب.
قال حييى بن احلسني _ :ال بأس باحلجامة للصائم إذا أمن عىل نفسه ضعفها،
ووثق مع ذلك بقوته عليها ،فإن خاف منها ضعفا مل جيز له التعزير( )1بنفسه.
حدثين أبي ،عن أبيه :أنه سئل عن احلجامة للصائم ،فقال :ال بأس باحلجامة
للصائم إذا مل خيش عىل نفسه منها رضرا.
قال حييى بن احلسني  :#وال بأس بالكحل؛ ألنه ليس مام يفطر ،وليس بغذاء،
وإنام هو دواء ظاهر ،ال يدخل اجلوف وال ينال احللق.
حدثين أبي ،عن أبيه :أنه قال :ال بأس بالكحل للصائم.

( – )1يف النسختني :وضعف.
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قال حييى بن احلسني _ :أكثر ما جيب عىل من أكل أو رشب ناسيا قضاء
يوم مكان يومه ،وقد روي عن أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب @ أنه قال( :ال
قضاء عليه) ،ولو صح لنا ذلك مل نتعده.
فأما من جامع ناسيا فقد قيل :إن عليه الكفارة التي عىل املتعمد ،وليس ذلك
عندي كذلك؛ ألنه ال بد أن يكون بني املتعمد والنايس فرق .والقول عندي يف
ذلك أنه ال يشء عليه أكثر من االستغفار وقضاء يوم مكانه.

قال حييى بن احلسني _ :من جامع أهله يف رمضان متعمدا وجب عليه
أن يتوب إىل اهلل توبة نصوحا ،ويقيض يوما مكان يومه ،ويتوب إىل اهلل من عظيم
ذنبه .ومن ق َّبل أو نظر أو ملس فأمنى فال يشء عليه أكثر من قضاء يوم مكان
يومه ،والتوبة إىل ربه.
حدثني أيب ،عن أبيه :يف الصائم جيامع يف شهر رمضان متعمدا ،قال :عليه
قضاء يوم مكان يومه ،ويستغفر اهلل ويتوب إليه من كبري ذنبه ،وما جاء به من
عظيم فعله.
قال حييى بن احلسني _ :قال اهلل تبارك وتعاىل:

﴿  

[ ﴾        البقرة ،]183فرخص اهلل سبحانه

للمسافرين يف اإلفطار؛ رمحة منه هلم ،وتوسعة عليهم ،فمن سافر فقد جعل اهلل
له أن يفطر إن أحب ،وإن صام فهو أفضل له؛ لقول اهلل سبحانه:

﴿

[ ﴾  البقرة ،]183فأطلق اإلفطار رخصة منه ورمحة ،وأخرب أن

ملن صام ومل يفطر فضيلة.
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حدثين أبي ،عن أبيه :أنه سئل عن الصوم يف السفر ،فقال :نحن نقول :إن الصوم
يف السفر أفضل ،فقيل له :فحديث رسول اهلل ÷ الذي روي عنه أنه قال:
((ليس من الرب الصيام يف السفر)) ،فقال :يعني بذلك التطوع ،وليس بالفريضة.
قال حييى بن احلسني @ :هذا احلديث إن كان قد صح عن رسول اهلل ÷
فإنام أراد به :ما قال جدي -رمحة اهلل عليه -من صيام التطوع ال الفريضة،
وكيف يقول ذلك رسول اهلل ÷ يف الفريضة وهو يسمع ÷ قول اهلل
سبحانه[ ﴾      ﴿ :البقرة]183؟ هذا ما
ال يقول به عاقل فيه ،وال يثبته ذو علم عليه.

قال حييى بن احلسني _ :من صام من شهر رمضان بعضه ،ثم أدركه من بعد
ذلك سفر فسافر -فال بأس بأن يفطر ،وعليه أن يصوم ما دام مقيام يف بلده ،وله أن
يفطر إذا دخل يف سفره ،وليس ينظر يف ذلك إىل دخول الصوم عليه يف احلرض؛ ألن
اهلل سبحانه إنام قال          ﴿ :
[ ﴾       البقرة.]184
وإذا دخل املسافرون يف األسفار فقد أحل اهلل هلم برمحته ما كان قبل حراما
عليهم من اإلفطار.
قال :واإلفطار فهو والقص معا وجوازهام عند ذوي الفهم سواء ،فإذا وجب
القص جاز اإلفطار ،وهو عندنا يف اثني عرش ميال ،وهو بريد.
حدثين أبي ،عن أبيه :يف الرجل يدركه شهر رمضان فيصوم ثم يسافر؛ قال :يصوم ما
أقام وحرض ،ويفطر إذا سافر وضعن( ،)1وإنام اإلفطار يف السفر رخصة من اهلل عز
وجل لعباده ويرس؛ ألن اهلل سبحانه يقول      ﴿ :
[ ﴾          البقرة.]184
( -)1وقص(.نخ).
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حدثين أبي ،عن أبيه :أنه قال :يفطر الصائم فيام يقص فيه الصالة ،وهو عندنا
مسرية بريد ،وهو اثنا عرش ميال.
قال حييى بن احلسني _ :ال بأس بذلك؛ ألن اهلل تبارك وتعاىل إنام كلف
العباد امليسور منهم ،ومل يكلفهم املعسور من شأهنم ،وإذا أصبح جنبا فاغتسل
فال يشء عليه.
وقد روي ذلك عن رسول اهلل ÷ أنه خرج يف شهر رمضان ورأسه يقطر،
فس ِئلت ،فقالت :نعم ،إنه
فصىل بالناس الصبح ،وكانت ليلة أم سلمةُ ،فأتِ َيت ُ
كان جلامع من غري احتالم ،فأتم رسول اهلل ÷ ذلك اليوم ومل يقضه.
حدثين أبي ،عن أبيه :يف الرجل يصبح جنبا أنه قال :ال بأس بذلك ،جيزيه صومه،
فقد ذكر ذلك عن رسول اهلل ÷.
قال حييى بن احلسني _ :تقيض احلائض الصوم وال تقيض الصالة ،وإنام قلنا
بذلك ألن اهلل حكم عىل املريض بقضاء الصوم ،ومل حيكم عىل املريض بقضاء
صالة مام فاته من الصلوات يف حال ما يغمى عليه.
فلام أن وجدناه تبارك وتعاىل قد حكم بقضاء الصوم عىل املريض الذي ال
يستطيع أن يصوم؛ لقوله:

﴿       

[ ﴾البقرة ،]184ومل نجده حكم عىل من مل يقدر عىل الصالة أياما من املرىض
بقضاء ما فاته من صالة تلك األيام ،وكان أكثر ما جيب عىل من كانت تلك حاله

من املرىض أن يصيل عند إفاقته صالة اليوم الذي يفيق يف آخره أو الليلة التي
يفيق يف آخرها .ووجدنا احليض مرضا وعلة تدخل عىل املرأة حتى ربام طرحتها
أمراض احليض عند جميئه كأشد ما يكون من طرح األمراض -فألزمناها ما يلزم
املريض ،وطرحنا عنها ما يطرح عن املريض ،ومل نلتفت إىل تامدي املرض وشدته،
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وال إىل سهولته وقلته من بعد أن بان لنا أنه مرض من األمراض ،وعلة عارضة
كسائر األعراض.
ومام وافق قولنا يف ذلك من الروايات الصحيحة عن النبيء ÷ أنه مل
يأمر أحدا من نسائه بقضاء الصالة كام أمرهن بقضاء الصوم.
وكذلك

وعىل ذلك رأينا مجيع مشائخ آل رسول اهلل ÷ وعلامئهم ،ومل

نسمع بأحد منهم أوجب عىل حائض قضاء صالهتا ،كام يوجبون عليها قضاء ما
أفطرت من أيامها.
حدثين أبي ،عن أبيه :أنه قال :احلائض تقيض الصوم وال تقيض الصالة.
قال حييى بن احلسني @ :بلغنا عن أيب جعفر حممد بن عيل بن احلسني  %أنه
قال :كان أزواج النبيء ÷ أمهات املؤمنني َي َر ري َن ما ترى النساء فيقضني
الصوم وال يقضني الصالة ،وقد كانت فاطمة ابنة رسول اهلل ÷ ترى ما
يرى النساء فتقيض الصوم وال تقيض الصالة.
وبلغنا عن زيد بن عيل ،عن آبائه عن عيل  %أنه قال :قال رسول اهلل ÷:
((تقيض املستحاضة الصوم)).
قال حييى بن احلسني @ :معنى هذا احلديث :أهنا تقيض ما أفطرت يف وقت
حيضها ،واأليام التي كان يكون فيها طمثها ،فإذا ذهبت تلك األيام التي كانت
حتيض يف مثلها وتعلم أهنا وقت ألقرائها تطهرت املستحاضة ،وصلت وصامت،
وأتاها زوجها ،واستثفرت للصالة ،واحتشت إن كان الدم غالبا عليها.
قال حييى بن احلسني _ :ليس عليه يف ذلك يشء ،إال أن يكون أوجبه هلل عىل
نفسه إجيابا ،ويكون قد فرضه له سبحانه فرضا ،فإن كان قد فعل ذلك فال نحب
له اإلفطار ،وإن أفطر بعد ذلك قىض ذلك اليوم الذي أوجبه هلل عىل نفسه.
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حدثين أبي ،عن أبيه :أنه قال يف رجل أصبح وقد نوى أن يصوم تطوعا ثم أصبح
مفطرا ،فقال :ليس عليه إعادة إال أن يكون قد أوجبه وتكلم به ،وليس جيب
ذلك بالضامئر والنيات دون القول الظاهر.
قال حييى بن احلسني @ :يريد بقوله« :ال تلزم النية دون الكالم» إذا كان ذلك
نذرا أو أمرا أوجبه هلل إجيابا حيتاج فيه إىل الكالم.

قال حييى بن احلسني _ :من أفطر وهو يظن أن الشمس قد غابت لعلة
سحاب أو سبب غري ذلك من األسباب فليس يلزمه يف دينه فساد ،وعليه أن
يقيض يوما مكان ذلك اليوم .وكذلك لو تسحر وهو يظن أن الفجر مل يطلع ،ثم
علم أنه تسحر وقد سطع الفجر -مل يكن عليه أكثر من قضاء يوم مكان يومه،
وينبغي للمسلمني أن يتحرزوا من مثل ذلك ،وال يكونوا يف الغفلة كذلك.
قال :ومن أفطر يف رمضان صام ما أفطر كام أفطر :إن كان أفطر أياما
متواصالت قىض أياما متواترات ،وإن كان أفطر أياما متفرقة قضاهن كام
أفطرهن أياما خمتلفة ،وإن واترهن كان ذلك أفضل.
حدثين أبي ،عن أبيه :أنه قال :يف صائم ظن أن الشمس قد غابت فأكل ثم طلعت
الشمس بعد ما أفطر ،قال :يقيض يوما مكان يومه إذا تبني له أنه أكل يف يشء من هناره.
حدثين أبي ،عن أبيه :أنه قال يف رجل تسحر وهو يرى أن عليه ليال وقد طلع
الفجر ،قال :يتم ذلك اليوم ،ويقيض مكانه إن أكل ورشب بعد طلوع الفجر.
حدثين أبي ،عن أبيه :أنه قال يف رجل شك يف طلوع الفجر طلع أم ال ،هل يأكل؟
قال :إن أكل ما مل يبن له أو خيربه عنه خمرب أنه أكل بعد طلوع الفجر فال يلزمه قضاء
يومه ،وإن صح عنده أنه أكل بعد طلوع الفجر قىض يومه الذي أفطر فيه.
والفجر فهو البياض املعرتض ،وهو اخليط األبيض كام قال اهلل سبحانه.
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حدثين أبي ،عن أبيه :يف قضاء رمضان أنه قال :يقضيه كام أفطره ،إن أفطره
متصال قضاه متصال ،وإن أفطره متفرقا قضاه متفرقا.
قال حييى بن احلسني @ :هذا أحسن ما سمعت يف هذا املعنى وأقربه إىل العدل
واهلدى أن يقيض كام أفطر.
÷
قال حييى بن احلسني _ :االعتكاف ال يكون إال بالصيام واعتزال النساء يف
ليله وهناره حتى يفرغ من اعتكافه .وأقل االعتكاف يوم ،وجيب عىل من
اعتكف يوما أن يدخل املسجد قبل طلوع الفجر ،وخيرج منه يف العشاء ،وقد
ٍ
ٍ
جامعة ومجع ،وليس ذلك عندي كذلك،
مسجد
قيل :إنه ال يكون اعتكاف إال يف
بل االعتكاف عندي جائز يف كل مسجد كان من املساجد؛ ألن اهلل سبحانه مل يفرق
بينها ،بل سامها بيوتا كلها ،فقال سبحانه       ﴿ :
           
            
 

[﴾النور] ،فلام أن سامها اهلل بيوتا كلها ،وكانت كلها له

مساجد -أجزنا االعتكاف فيها كلها معا.

وأما صوم رسول اهلل ÷ فقد روي أنه كان يصوم حتى يقال :ال يفطر،
ويفطر حتى يقال :ال يصوم .وكان أكثر صومه من الشهور يف شعبان ،وكان يقول:
((شعبان شهري ،ورجب شهرك يا عيل ،ورمضان شهر اهلل تعاىل)).
وقال :ال بأس أن خيرج املعتكف من مسجده حلاجة أو لشهادة جنازة ،ويلزم مسجده.
حدثين أبي ،عن أبيه :يف االعتكاف كيف هو؟ فقال :يعتكف يف مسجد جامعة ،وال
خيرج من معتكفه إال حلاجة ،وال بأس أن يشهد اجلنازة ،ويلزم مسجد معتكفه،
ويصوم؛ فإنه ال اعتكاف إال بصوم ،وال ُي ِل ّم بيشء مام أحل اهلل له من النساء بليل
وال هنار حتى خيرج مام هو فيه من االعتكاف الذي أوجبه عىل نفسه وصار إليه.
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قال حييى بن احلسني @ :أراد جدي @ بقوله « :يف مسجد جامعة» أي
ومجع( )1فيه اثنان أو أكثرُ ،ص رليت فيه ُمجعة أم مل تصل.
مسجد صىل فيه َ َّ
قال حييى بن احلسني _ :وقت السحور ما مل يدخل الشك يف أول الفجر،
وينبغي للمسلمني أن حيتاطوا يف دينهم ،وال يقاربوا شيئا من الشك يف أمرهم،
وأال يقاربوا الشبهات ،وأن يتبعوا األعالم النريات ،ومن تسحر يف فسحة من
أمره كان أفضل له يف دينه.
فأما ما يقال به من تأخري السحور فإنام معنى تأخريه إىل آخر الليل ،ومن
تسحر يف الثلث الخر فقد أخره ،وينبغي له أن يتقي دنو الفجر بجهده.
والسحور فيه فضل.
ويف ذلك ما بلغنا عن رسول اهلل ÷ أنه قال(( :إن اهلل ومالئكته يصلون عىل
املستغفرين باألسحار واملتسحرين ،فليتسحر أحدكم ولو بجرعة من ماء)).
قال حييى بن احلسني @ :ولو أن إنسانا تسحر يوما أو أياما يف رمضان وهو
يرى أنه قد تسحر يف وقت ،ثم علم بعد ذلك أنه تسحر عند طلوع الفجر -فإنه
جيب عليه أن يقيض تلك األيام ،وال كفارة عليه؛ ألنه مل يعلم يف وقت ما تسحر
بطلوع الفجر.
قال حييى بن احلسني _ :لو أن فاسقا أفطر متعمدا يوما أو أياما من شهر
رمضان وجب عليه قضاء تلك األيام ،والتوبة النصوح إىل اهلل من سوء ما صنع،
فإن كان اإلمام ظاهرا أدبه يف فعله ،واستتابه ،فإن تاب وإال قتله؛ ألنه قد خالف
حكم اهلل ،وضاد أمره ،وترك فرضه ،ومن فعل ذلك فقد كفر ،وجيب عليه ما
( – )1يف نسخة :صىل فيه اثنتان أو أكثر.
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جيب عىل املرتد ،يستتاب فإن تاب وإال قتل ،وقد قيل يف ذلك عتق رقبة ،والتوبة
له عندنا جمزية ،ومن أحب أن يتطوع ويفعل خريا فهو خري له.

قال حييى بن احلسني _ :قد كره ذلك غرينا ،ولسنا نرى به بأسا ،واحلجة لنا
يف ذلك أن اهلل تبارك وتعاىل مل يرد بعباده شقا( )1وال تلفا ،ومل ينههم عن التداوي
يف حال البالء ،وإنام تعبد اخللق بالصيام ملا فيه من الصرب له عىل اجلوع والظمأ،
وليس فيام دخل من غري الفم وجرى يف غري احللق عندنا قضاء ،وال يلزم صاحبه
فساد صومه .وقد يكره السعوط( )2للصائم؛ ألنه ال يسلم أن يدخل يف حلقه
بعضه ،ويعاود إىل حلقه فيه صبابته وطعمه.
فأما ما مل يصل إىل احللق منه يشء يرطب احللق ويصل مع الريق إىل اجلوف فال
بأس به ،مثل الكحل وغريه مام يتداوى به الصائم يف مجيع األعضاء وأماكن بدنه.
قال حييى بن احلسني _ :ال ينبغي ألحد أن يتعرض لذلك ،وإن فعله خمطئ
فعليه قضاء يوم مكان يومه الذي أخطأ فيه .وكذلك إن ضمها إليه لشهوة فأمنى
وجب عليه التوبة من ذلك والقضاء ،ومن جامع امرأته فعليه قضاء يوم مكان
يومه ،والتوبة إىل اهلل تعاىل من فعله وجرأته؛ فإن أقلع وإال استتيب ،فإن تاب
وإال قتل؛ ملا كان من جرأته عىل خالقه.
وقد قيل :إن عليه يف ذلك كفارة ،فجعلوا يف املني إذا جاء جلامع أو غريه بدنة أو عتق
رقبة ،ويف املذي بقرة ،ويف الودي شاة ،وقد قيل :يف ذلك صيام شهرين متتابعني.
الشق بالكرس :املشقة ،ومنه قوله عز وجل :مل تكونوا بالغيه إال ِ
( -)1ر
األنفس﴿و َ رحت ِم ُل
بشق
َ
ٍ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
س﴾ [النحل.]7
َأ رث َقا َلك رُم إ َِىل بَ َلد َّمل ر َتكُو ُنو را بَالغيه إِالَّ بِش رق األن ُف ِ
السعوط بالفتح :الدواء الذي يصب يف األنف .خمتار.
(َّ -)2
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والتوبة عندنا جمزية له عن ذلك؛ ألنا مل نجد عليه يف كتاب اهلل وال يف السنة عن
رسول اهلل ÷ كفارة ،فلو كان ذلك لذكره اهلل كام ذكر كفارة الظهار وكفارة
احلج وكفارة اليمني ،ومن أحب أن يتطوع ويكفر فذلك إليه ،وهو أجر له ،كام
قال اهلل سبحانه:

﴿    

[ ﴾البقرة ،]183وهذه

الكفارات عندنا فإنام تلزم يف احلج ،والعتق والصيام يلزمان يف الظهار ،ويف قتل
املؤمن خطأ.

قال حييى بن احلسني _ :يقطع الوضوء ما خيرج ،ويقطع الصوم ما يدخل ،فإن
أيقن هذا املتقيء أنه رجع إىل حلقه من فيه يشء فعليه القضاء ،وإن مل يرجع يف
حلقه وال يف جوفه منه يشء مىض عىل صومه ،ومل يكن عليه قضاء ليومه.
حدثين أبي ،عن أبيه

يف الذي يتقيأ وهو صائم أو يبدره

()1

القيء ،قال :ليس

للصائم أن يتقيأ ،ومن قاء أو بدره القيء فأيقن أنه مل يعد منه يشء يف جوفه مىض
عىل صومه وال قضاء عليه.
قال حييى بن احلسني @ :كل من ابتلع دينارا أو درهام أو فلسا أو زجاجا أو
حصاة أو غري ذلك مام عىل وجه األرض متعمدا فعليه القضاء والتوبة مام أتى،
وقد قال :بالرتخيص يف ذلك غرينا ،وليس ذلك مام يلتفت إليه عندنا؛ ألنه قد
دخل يف جوفه ،وجرى ذلك يف حلقه ،وقد حرم اهلل تعاىل عىل الصائمني إدخال
مثل ذلك يف حلوقهم إىل أجوافهم ،ولو جاز ذلك هلم جلاز ابتالع الطني واملدر
وغري ذلك مام يدخل األجواف ،ويتلذذ بإدخاله ،وإن مل يكن طعاما ،وكذلك إن
متضمض واستنشق لصالة فدخل يف جوفه من مضمضته أو استنشاقه يشء من
املاء فعليه يف ذلك القضاء.
( -)1يعاجله.
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وقال يف الذباب والغبار والدخان وغري ذلك مام ال يضبط وال يمتنع منه :إنه
ال قضاء عليه فيه ،ويتحرز من ذلك كله.
حدثين أبي ،عن أبيه :أنه سئل عن الذباب يدخل يف حلق الصائم ،فقال :ال يفسد
ذلك عليه ما هو فيه من الصيام.
قال حييى بن احلسني @ :وال يفسد الصوم ذوق اليشء بطرف اللسان؛ ألن اهلل
سبحانه إنام حرم عىل الصائم إدخال اليشء إىل جوفه من الطريق التي جعلها اهلل
مسلكا لغذائه.
فأما الفم فال يفسد ما دخله الصيام ،ولو أفسد ما دخله الصيام وإن مل يصل
إىل جوفه ألفسدته املضمضة باملاء ،ولو أفسدت املضمضة الصيام مل يكن جيتمع
صيام وصالة ،وكان الصيام يبطل الصالة ،وكانت الصالة تبطل الصيام؛ ألنه ال
صالة إال بوضوء ،وال وضوء إال بمضمضة ،والصالة واجبة عىل املسلمني كام
الصيام واجب عليهم؛ فلذلك قلنا :إن كل ما دخل الفم ومل يصل إىل اجلوف من
عسل أو خل أو ماء غري مفسد للصيام.
قال حييى بن احلسني _ :يعمل من ذلك عىل نيته ،إن قال :عرشين يوما
ونواها جمتمعة صامها جمتمعة كام نوى ،وإن كان أوجب عىل نفسه عددا ومل
يوجب عىل نفسه أن يكون ذلك معا فال بأس بتفريقها عند ما يكون من صيامه
هلا ،وكذلك لو جعل عىل نفسه صيام سنة لكان ينبغي له أن يفطر العيدين وأيام
الترشيق ،ويقيض ذلك ،وكذلك أرى عليه أن يقيض شهر رمضان؛ ألنه ليس من
نذره؛ ألن النذر إنام هو إجياب ما ال جيب ،وشهر رمضان فواجب صومه هلل عز
وجل عىل كل إنسان .فلذلك قلنا :إن عليه أن يأيت بشهر غريه حتى يتم به نذره،
وما ألزم هلل عىل نفسه .فإن نوى أنه فيها فليس يلزمه قضاؤه ،وهو فإنام نذر حني
نذر صيام أحد عرش شهرا؛ ألن صيام شهر رمضان كان هلل عليه فرضا الزما ،إال
أن يكون نوى أن يصوم سنة بعينها شهر رمضان فيها.
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قال حييى بن احلسني _ :يستحب هلام أن يقفا عن األكل باقي يومهام؛ ألهنام
قد خرجا من احلد الذي كان جيوز هلام األكل فيه.
قال حييى بن احلسني _ :جيوز ذلك من النساء للحامل إذا خافت من الصوم
عىل ما يف بطنها تلفا ،وللمرضع التي ختاف أن ينقطع لبنها إن صامت؛ فيهلك
ولدها ،وللحائض والنفساء وللمسافرة وللمريضة بأي أنواع املرض كان،
وللمستعطشة التي ال تصرب عن املاء ،وللكبرية التي ال تطيق الصوم ،فلها أن
تفطر وتطعم عن كل يوم مسكينا ،وجيوز اإلفطار من الرجال ألربعة:
املستعطش الذي ال يصرب عن املاء ،والشيخ الكبري الذي ال يطيق الصوم؛ فله أن
يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ،واملريض واملسافر.
قال حييى بن احلسني _ :وجيب عىل صاحب العطش وصاحبة العطش أن
يطعام عن كل يوم أفطراه :كل واحد منهام مسكينا ،وجيب عليهام أن يتداويا
لذلك إن كان بسبب علة؛ فإن ذهب عنهام قضيا ما أفطرا من مجيع صيامهام ،وإن
مل يزل ذلك أبدا عنهام فحاهلام يف فرض صيامهام كحال اهلرمني الكبريين اللذين
هام –لضعفهام -للصيام غري مطيقني ،ويلزمهام من اإلطعام ما يلزمهام ،ويسقط
عنهام من فرض الصيام ما يسقط عنهام ،ومن كان سوى هذين فعليه القضاء
لكل ما أفطر عند خروجه مام كان فيه من علته التي منعته من صيامه.
ويف ذلك

ما بلغنا عن رسول اهلل ÷ أنه ملا نزل عليه فرض صيام شهر

رمضان أتته امرأة حامل ،فقالت :يا رسول اهلل ،إين امرأة حامل ،وهذا شهر
رمضان مفروض ،وأنا أخاف عىل ما يف بطني إن صمت ،فقال ÷:
((انطلقي فأفطري ،فإذا أطقت فصومي)).
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وأتته امرأة مرضع فقالت :يا رسول اهلل ،هذا شهر رمضان مفروض ،وأنا
أخاف إن صمت أن ينقطع لبني فيهلك ولدي ،فقال هلا(( :انطلقي فأفطري،
فإذا أطقت فصومي)).
وأما صاحب العطش فأتى رسول اهلل ÷ فقال :يا رسول اهلل ،هذا شهر
رمضان مفروض ،وال أصرب عن املاء ساعة واحدة ،وأخاف عىل نفيس إن
صمت ،فقال(( :انطلق فأفطر ،فإذا أطقت فصم)).
وأتاه شيخ كبري يتوكأ بني رجلني ،فقال :يا رسول اهلل ،هذا شهر رمضان
مفروض ،وال أطيق الصيام ،فقال(( :فاذهب فأطعم عن كل يوم نصف صاع
مسكينا)) ،ويقال :إنه أمرهم ÷ بعد ذلك أن يصوموا اليوم واليومني ،وأن
يفطروا اليوم واليومني.
قال حييى بن احلسني _ :ينبغي أن يكون َأ َم َر ÷ بصيام اليوم واليومني
ب عىل من ال يطيق
من يطيق صومهام ،فأما من مل يطق فال يشء عليه ،ولو َو َج َ
الصوم أصال صيا ُم يوم أو يومني لوجب عليه صيام الشهر كله؛ ألن املعنى يف
تكليف اليسري مام ال يطاق كاملعنى يف تكليف كثريه ،وقد قال اهلل عز وجل:
﴿    

[ ﴾البقرة ،]285وقال:

[ ﴾   الطالق.]6

﴿  

ويف ذلك ما يروى عن رسول اهلل ÷ من قوله(( :إذا أطاق الغالم صيام ثالثة

أيام وجب عليه صيام الشهر كله)) ،وكذلك جيب عىل كل ذي علة من العلل.
قال حييى بن احلسني

_ :وجيب عىل احلامل واملرضع أن يصوما اليوم

واليومني و ُيفطرا كذلك إذا مل خيافا يف ذلك إرضارا بأوالدهام.
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ٍ
قال حييى بن احلسني _ :إذا ترك ذلك ٍ
مانعة له من قضائه
لعلة من العلل
فليصم هذا الشهر الذي دخل عليه ،ويطعم يف كل يوم صامه مسكينا كفارة
لتخليف ما خلف مام كان عليه من دين شهره املايض ،حتى يطعم بعدد ما أفطر
من األيام من قليل أو كثري.
فإذا فرغ من صوم فرضه وأكمل هلل ما أمره به من صومه صام من بعد يوم عيده
ما كان عليه أوال من صومه ،وهذا أحسن ما أرى يف ذلك ،وإن صام ومل يطعم
أجزأه ،واهلل املوفق لكل صواب وسداد ،وإياه نسأل العون والتوفيق واإلرشاد.
قال حييى بن احلسني _ :من ظاهر من امرأته فعليه ما أوجب اهلل من الكفارة،
جيب عليه أن يعتق رقبة من قبل أن يمسها ،فإن مل جيد عتق رقبة فعليه صوم
شهرين متتابعني من قبل أن يدنو منها ،فإن مل يستطع ذلك أطعم ستني مسكينا
ُمدَّ ري ِن ُمدَّ ري ِن.
قال :وال جيوز له أن يقطع صومه يف الظهار يف حرض وال سفر من األسفار،
إال من علة يدنف( )2فيها ،أو خياف إن صام عىل نفسه منها ،فيجوز له اإلفطار ما
دام يف علته ،فإذا وجد رخصة من أمره صام ،وإن شق ذلك عىل نفسه يف كثري
من شأنه وأمره بعد أن يأمن عىل نفسه التلف ،ويكون قد خرج من شدة علته،
وصار إىل ما يستطيع معه الصوم لربه ،فإذا قىض الشهرين وهام ستون يوما أياما
متتابعات إال أن يفصل بينهام ما ذكرنا من هذه ال ِع َّالت.
فإن فصلت العلة بني هذه األيام بنى عىل ما تقدم من صومه عند وقت إفاقته
( -)1يف نسخة :حتى دخل عليه شهر رمضان.
( -)2الدَّ َنف :املرض املالزم املخامر ،وقيل :هو املرض مطلقا.

217

من علته حتى يويف الشهرين كاملني من قبل مالمسة زوجته ،فإن قطع صومه
يشء يقدر عىل دفعه بحيلة من احليل أو معنى من املعاين وجب عليه االستئناف
للشهرين حتى يكملهام كام أمر اهلل متتابعني.
وقد قال غرينا :إنه إن قطع صومه بعلة من العلل عظمت أو سهلت ،قدر عىل
دفعها أو مل يقدر -فإن عليه االبتداء للصوم .وليس ذلك عندنا كذلك؛ ألن يف ذلك
غاية الشطط عىل املسلمني ،والتهلكة لكثري من املؤمنني؛ ألنه ليس كل الناس يسلم
من فوادح األمراض ،وال ينجو شهرين تامني من نوازل األعراض ،بل قد يكون
كثري من الناس صاحب علل وأسقام ،ال يقدر عىل املتابعة بني شهرين يف الصيام،
وال جيد ما جيده غريه من األنام :من العتق يف كفارته أو اإلطعام.
ثم يقال ملن شدد يف ذلك ،ومل ير أن صاحب الصيام يف الفسحة عند الرضورة
كذلك :ما تقول يف رجل ظاهر من امرأته وكان معرسا يف ذات يده ،ال يطيق أن
يعتق رقبة لكفارته ،وال ينال إطعاما لشدة فاقته ،وال يستطيع أن يواصل بني شهرين
لفوادح ما هو فيه من علته ،وقد يطيق باملشقة الشديدة أن يصوم شهرا واحدا ،وال
يطيق أن يزيد عليه يوما فردا ،وكان معروفا بشدة األسقام ،مبتىل هبجوم الفوادح
منها بني األنام؟ أحترمون عليه امرأته أبدا إذا مل يطق غري ما به أتى؟ أم تقولون له كام
قال له ربه العيل األعىل[ ﴾     ﴿ :البقرة ،]285وكام قال

تعاىل[ ﴾      ﴿ :الطالق]6؟

فإن قالوا :بل نقول له ما قال اهلل ،ونطلق لذلك املبتىل ما أطلق اهلل -أصابوا يف

قوهلم ،واتبعوا الرشد من أمرهم ،ورجعوا إىل ما به قلنا ،وتكلموا يف ذلك بام به تكلمنا.
وإن قالوا :بل نقول ملن مل جيد إىل العتق واإلطعام سبيال ،وكان يف جسمه أبدا
مبتىل عليال ،وقد يطيق أن يصوم شهرا ثم يفطر يوما أو يومني عند تراكم سقمه
وهجوم فادح علته ،فإذا أفاق من هائل سقمه عاد إىل ما كان فيه من صومه،
فيكمل ما ُأ ِمر به من الشهرين.
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فإن قالوا :امرأتك عليك حرام أبدا حتى تأيت بام ال تستطيع ،وتفعل من األمور
املستصعبة ما ال تطيق -فقد خالفوا يف ذلك كتاب رهبم ،وشددوا فيام جاء مسهال
من عند خالقهم؛


ألن اهلل سبحانه يقول     ﴿ :

[ ﴾البقرة ،]184ويقول:

[البقرة ،]285ويقول:

﴿    

﴿      

﴾
﴾

[النساء ،]29ويقول[ ﴾    ﴿ :البقرة ،]194ومن
خالف أمر اهلل ،وشدد ما سهل اهلل -كان حقيقا باإلبطال ،وبأ َّال يتبع يف يشء مام
يأيت به من املقال.

قال حييى بن احلسني @ :وكذلك الواجب عىل املظاهر أن يعتق ،فإن مل جيد صام،
فإن صام بعض صومه ثم وجد السبيل إىل العتق قطع صومه وأعتق ،وكذلك إن مل
يستطع الصيام لعلة فأطعم بعض املساكني ،ثم صح واستطاع أن يصوم -صام ،ومل
يعتد بام أطعم؛ ألن اهلل سبحانه إنام أجاز له الصوم إذا مل جيد ما يعتق ،فإذا وجد أعتق
وإن كان يف صومه ،فقد سقط الصوم ووجب عليه العتق.
وكذلك يف اإلطعام إذا أطاق الصوم ،فإن مل جيد العتق حتى قىض صومه فال
عتق عليه ،وكذلك إن مل يستطع الصوم حتى أطعم ستني مسكينا فال صوم عليه.
وإنام قلنا بذلك ألن كل يشء كان فيه صاحبه فلم يقضه ،وإذا مل يقضه كله ثم
نال ما هو أفضل له منه مام ال جيوز له فعله معه سقط عنه األول ،ووجب عليه
الخر ،وقياس ذلك الصبية ُت َط َّلق وهي ال حتيض ،فتعتد بالشهور ،فتميض من
عدهتا شهران ثم حتيض ،فالواجب عليها أن تستقبل ثالث حيض ،وال تعتد بام
مىض من الشهور؛ ألهنا قد صارت من ذوات األقراء ،فعليها ما عليهن ،وهلا ما
هلن ،وكذلك املتمتع إذا مل جيد هديا فصام ثالثة أيام يف احلج ،ثم وجد هديا يف
بعض أيام منى ،وقدر عىل الذبح -وجب عليه أن يذبح ،وال ينظر إىل ما كان من
صيامه؛ ألنه قد وجد اهلدي يف بعض أيامه ،فبطل بوجود اهلدي يف تلك األيام
عنه الصيام ولزمه اهلدي.
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قال حييى بن احلسني _ :جيب الصيام عليهام إذا بلغا مخس عرشة سنة ،وإن أطاقا
الصيام فيام دون ذلك وجب عليهام أن يصوما ،وقد روي عن النبيء ÷ أنه
قال(( :إذا أطاق الغالم صيام ثالثة أيام وجب عليه الصيام)).
قال حييى بن احلسني  :#وإنام قلنا« :مخس عرشة سنة» ملن مل يدرك من الرجال
والنساء؛ فأما إن أدرك( )1أحدهام لعرش أو تسع أو إلحدى عرشة -وجب عليه
الصيام ،وقد قيل يف ذلك بأقاويل خمتلفة ،وأحسن ما فيه عندنا اإلطاقة للصوم
أو البلوغ فيام دون اخلمس عرشة سنة ،وإال فبلوغ اخلمس عرشة سنة أكثر ما
يكون من حده.
قال حييى بن احلسني

_ :إذا شهد شاهدان عىل رؤية اهلالل يف الصوم

واإلفطار جازت شهادهتام ،و ُقبِل قوهلام إذا كانا عدلني ثقتني ورعني تقيني.
وكذلك بلغنا عن رسول اهلل ÷ أن أهل املدينة أصبحوا صياما يف آخر يوم
من شهر رمضان ،فشهد بعضهم عند رسول اهلل ÷ أهنم رأوا اهلالل
باألمس ،فأمر رسول اهلل ÷ الناس أن يفطروا وأن يعودوا إىل صالهتم.
وبلغنا عن أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب  #أنه قال( :إذا شهد رجالن ذوا
عدل أهنام رأيا اهلالل فصوموا وأفطروا).
قال حييى بن احلسني @ :وإن رأى اهلالل رجل واحد جاز له فيام بينه وبني اهلل
تعاىل أن يصوم إن كان رأى هالل شهر رمضان ،وأن يفطر إن كان رأى هالل
شوال ،وال ينبغي له أن يبدي ذلك للناس؛ ملا فيه من الش رن َعة واختالف القالة فيه.

( -)1أدرك اليشء :بلغ وقته .لسان.
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قال حييى بن احلسني _ :ينبغي ملن رأى اهلالل أن يستقبله بوجهه ويقول :ريب
وربك اهلل الذي ال إله إال هو احلي القيوم ،ال تأخذه سنة وال نوم ،الذي خلق
الساموات واألرض ،وجعل الظلامت والنور ،ثم الذين كفروا برهبم يعدلون ،ال
نرشك باهلل شيئا ،وال نتخذ من دونه إهلا وال وليا ،واحلمد هلل الذي جعل يف
السامء بروجا ،وجعل فيها ساجا وقمرا منريا ،واحلمد هلل الذي جعلك آية
الليل ،وقدرك منازل ،اللهم إين أسألك خري هذا الشهر ،وأعوذ بك من رشه،
اللهم اجعلنا لك فيه من العابدين.
فإن كان اهلالل هالل شهر رمضان أحلقت يف هذا الدعاء :اللهم إن هذا شهر
عظمته ،وفرضت صومه ،فأعنا عىل أداء فرضك ،وتقبل منا ما نعمله لك ،وال
تسلخه عنا إال برضاك وعفوك ورمحتك ،إنك سميع الدعاء.
ويروى عن أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب  #أنه كان يقول إذا رأى اهلالل:
(اللهم إين أسألك خري هذا الشهر فتحه( )1ونصه ونوره ورزقه ،وأعوذ بك من
رشه ورش ما بعده).
وبلغنا عنه  #أنه كان يقول إذا رأى هالل شهر رمضان( :اللهم رب هالل
شهر رمضان ،أدخله علينا بإسالم و َأمن وإيامن ،وصحة من السقم ،وسالمة من
الشغل عن الصالة والصيام).
قال حييى بن احلسني _ :إذا نوى الرجل أن يصوم يوما تطوعا ،فصامه إىل
نصفه -فهو فيه باخليار :إن شاء أفطره ،وإن شاء صام ،وأستحب له إن كان
جعله هلل أن يقضيه ،وال ينبغي له أن يفطره إال من علة أو لرسور أخيه املسلم.
( – )1يف نسخة :وفتحه.
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وكذلك روي عن النبيء ÷ أنه أمر بذلك لألخ املسلم.
قال :واملعتكف خيرج حلاجته التي ال بد له منها ،وحيرض اجلنازة ،ويعود املريض.
قال حييى بن احلسني @ :ومن جعل عىل نفسه أ َّال يكلم أحدا يف اعتكافه
فينبغي له أ َّال يفعل ،ويطعم عرشة مساكني ويتكلم؛ ألن يف الكالم رد السالم،
وهو فرض من ذي اجلالل واإلكرام وال ينبغي ألحد أن يوجب عىل نفسه ترك
فرض هو الزم له.
قال :ولو أن رجال أوجب هلل عىل نفسه صيام شهر كامل أو شهرين متتابعني
أو ثالثة أشهر متتابعة -فإنه جيب عليه أن يصومها كام أوجبها ،وإن قطع بني
ذلك بإفطار يوم وجب عليه أن يستأنف الصيام ،إال أن يكون رجال ال يفارقه
السقم ،وال يطمع من نفسه بمواصلة ذلك أبدا؛ لضعف بدنه ودوام سقمه،
وخياف إن فعل ذلك عىل نفسه ،فإن كان ذلك كذلك جاز له أن يفطر يف العلة
الشديدة التي ال يطيق الصيام معها ،ويبني عند إفاقته عىل ما مىض من صومه.
قال حييى بن احلسني @ :واالعتكاف أن ينوي الرجل ويعتقد اعتكاف أيام
بعينها أو يلفظ بذلك فيقول :هلل عيل أن أعتكف كذا وكذا يوما ،فإذا أوجب ذلك
عىل نفسه بعقد نيته( )1أو بلفظ تلفظ به -فليدخل املسجد يف أول ذلك الوقت الذي
عقد عىل نفسه ،ثم يصوم تلك األيام التي نوى؛ فإنه ال اعتكاف إال بصيام .ثم
ليتحرز من كل رفث أو كذب أو خصومة أو جدال ،أو غري ذلك من فاحش
( -)1قد تقدم لإلمام  #يف باب القول فيمن نوى الصيام تطوعا ثم أفطر أن النية ال تكفي من
دون اللفظ؛ فيحمل هذا عىل عدم اإلجياب احلقيقي ،بل بمعنى اإلثبات والتأكيد ،أو تكون
(أو) بمعنى الواو ،كقوله:
لنفــــيس تقاهـــا أو عليهـــا فجورهـــا
وقـــد زعمـــت لـــيىل بـــأين فـــاجر
أي :هلا تقاها وعليها فجورها ،وقول جرير:
جـــاء اخلالفـــة أو كانـــت لـــه قـــدرا

كـــام أتـــى ربـــه موســـى عـــىل قـــدر
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األفعال واملقال ،وليكثر يف اعتكافه من قراءة القرآن والذكر واالستغفار
والتسبيح للرمحن ،وال خيرج من مسجده إال ملا ذكرنا من قضاء حاجته ،أو عيادة
أحد من املسلمني ،أو اتباع جنائز املؤمنني ،وإن احتاج أن يأمر أهله وينهاهم
وقف عليهم وأمرهم وهناهم قائام ومل جيلس وعاد إىل مسجده.
قال حييى بن احلسني @ :وال جيوز للمعتكف غشيان النساء يف ليل وال هنار،
ويفسد االعتكاف ما يفسد الصوم ،وجيوز فيه ما جيوز يف الصوم ،وإن أفسد
املعتكف عىل نفسه صيامه يف اعتكافه فقد فسد عليه ما كان فيه من اعتكافه.
قال :وإن أوجب رجل عىل نفسه اعتكاف مجعة ،ومل يسم أي مجعة هي ،وال
يف أي شهر هي -فمتى شاء من الشهور واألوقات اعتكفها .وإن سمى مجعة
بعينها لزمه اعتكافها إال أن يمنعه منها مانع ال حيلة له فيه؛ فيعتكف مجعة
مكاهنا إذا خرج مام كان منعه من اعتكاف اجلمعة التي سمى.
قال :ومن أوجب عىل نفسه اعتكاف أيام مسامة ،فاعتكف ثم جامع يف
اعتكافه -فقد أفسد اعتكافه ،وعليه أن يبتدئ ما أوجب عىل نفسه من
االعتكاف ابتداء ،ويتوقى فيه ما كان له مفسدا ،حتى يؤديه اعتكافا صحيحا.
عيل أن أعتكف هلل عرشين يوما ،ونوى أن يعتكف هنار تلك
قال :ومن قال َّ

األيام وال يكون ليلها معتكفا -فله نيته من ذلك ،وعليه أن يعتكفها كذلك،
وجيب عليه أن يدخل يف كل يوم املسجد قبل طلوع الفجر ،وال خيرج منه حتى

يكون وقت اإلفطار ،إال ملا ذكرنا من عيادة مريض ،أو حضور جنازة ،أو
خروج حلاجة ال بد له منها.
قال :ولو أن رجال أوجب عىل نفسه أن يعتكف هلل شهرا إن ختلص من مرض
هو فيه ،فأوجب عىل نفسه أن يصومه ساعة خيرج من مرضه ،ويطيق ما فرض
من اعتكافه عىل نفسه ،فخرج من علته وقد دمهه شهر رمضان ،وأطاق
االعتكاف يف آخر شعبان -فليبدأ بفرض اهلل الذي افرتض عليه ،فإذا قىض شهر
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رمضان فليفطر يوم العيد؛ ألنه يوم هنى رسول اهلل ÷ عن صيامه ،ثم
ليبتدئ بعد ذلك فيام أوجب عىل نفسه فيعتكف ثالثني يوما.
وإنام قلنا :إن عليه أن يعتكف من بعد شهر رمضان ،ومل نر أن اعتكافه يف شهر
رمضان يقيض عنه ما أوجب عىل نفسه -ألنه أوجب عىل نفسه اعتكاف شهر ،وال
يكون اعتكاف إال بصيام ،فكأنه أوجب عىل نفسه صوم شهر بام أوجب من
اعتكافه ،فلم جيزه صيام شهر مفروض عليه صومه عام ألزمه نفسه وأوجب عليها
من صيام شهر لربه ،وكان الفرض أوىل من التطوع؛ ألن ما ألزمه اهلل عبيده
وافرتضه عليهم أوىل بالتقدمة مام أوجبوه هم عىل أنفسهم ،والتقرب إىل اهلل بأداء ما
افرتض من فرائضه أقرب إليه مام أوجبه له العبد عىل نفسه من نوافله.
قال :وال بأس بأن يكتحل ويدهن ويتطيب بأي طيب شاء :من مسك أو
غريه ،ويستحب له أال يبيع وال يشرتي ،وإن فعل مل يفسد ذلك عليه.
قال :ولو أن امرأة جعلت عىل نفسها أن تعتكف شهرين أو أقل أو أكثر وجب
عليها ما أوجبت عىل نفسها ،وكانت يف اعتكافها وفيام جيب عليها من صيامها
كالرجل ،يفسد عليها من األمر ما يفسد عليه ،ويصلح هلا ما يصلح له فيه.
فإن حاضت يف معتكفها فلتخرج من مسجدها ،فإذا طهرت فلتطهر ولرتجع
إىل معتكفها ،ولتقض من بعد فراغها ما أوجبت هلل عىل نفسها مام أفطرت من أيام
حيضها من االعتكاف والصيام ،حتى يتم ما جعلت هلل عىل نفسها من األيام.
قال :وأي معتكف أو معتكفة خاف عىل نفسه يف مسجد معتكفه فله أن خيرج
منه إىل مسجد غريه .فإن كان عىل إنسان اعتكاف قد أوجبه عىل نفسه ،فحرضه
ما ال بد له منه من وفاته ،فأوىص أن يعتكف عنه تلك األيام ،فليخرج من ثلثه
ما يستأجر له به رجل من أهل اإلسالم فيعتكف عنه ،ويؤدي ما أوىص به امليت
منه ،وواجب عىل األولياء أن ينفذوا عن امليت ما به أوىص.
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قال حييى بن احلسني @ :وال بأس أن يتزوج املعتكف ،ولكن ال يدخل بأهله
حتى خيرج من اعتكافه .وال بأس أن يزوج غريه من املسلمني ،وأن يشهد عىل
تزويج املتزوجني يف مسجده ،وأن يمنع الظاملني من املظلومني ،ويعني الضعيف
عىل ظامله ،ويمنعه منه بلسانه ،وإن مل يمتنع إال بيده فبيده.
قال :ولو أن رجال قال« :هلل عيل أن أعتكف يوما» فاعتكف ذلك اليوم فنيس
فأكل أو رشب -بطل اعتكافه ،وكان عليه أن يقيض يوما مكان ذلك اليوم.
قال حييى بن احلسني _ :لو أن رجال قال« :هلل عيل اعتكاف شهرين إن كلمت
فالنا» فليس جيب عليه االعتكاف حتى يكلمه ،فإن كلمه وجب عليه
االعتكاف؛ ألنه قد حنث يف يمينه؛ فوجب عليه ما أوجب يف ذلك عىل نفسه.
وكذلك لو قال :عيل اعتكاف يوم الفطر إن كلمت فالنا شهر رمضان كله،
فكلمه قبل أن ينقيض شهر رمضان -كان حانثا ،وليس له أن يصوم يوم الفطر؛
ألن رسول اهلل ÷ قد هنى عن صيامه ،ويفطر ذلك اليوم ،ويعتكف بعد
العيد بيوم.
قال حييى بن احلسني @ :وإذا جعل اململوك عىل نفسه اعتكاف أيام مفهومة
فعليه أن يؤدي ذلك عن نفسه إال أن يمنعه سيده ،وللسيد أن يمنع عبده إن أراد
من ذلك ،ويستحب للسيد أ َّال يمنعه من ذلك إذا كان إنام أراد به التقرب إىل
ربه .وكذلك حال املدبر وأم الولد كحال اململوك ،فأما إن كان املوجب
لالعتكاف عىل نفسه مكاتبا فليس لسيده أن يمنعه ،وعليه أداء ما أوجب عىل
نفسه؛ ألنه يف حال مكاتبته كاحلر يف منزلته.
قال حييى بن احلسني @ :وال ينبغي ألحد أن يواصل بني يومني يف الصيام ،وال
أن يصمت يوما إىل الليل يف اعتكاف وال غريه.
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ويف ذلك ما بلغنا عن أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب  #أنه قال( :ال وصال
يف صيام ،وال َص رم َت يوم إىل الليل).
وبلغنا عنه  #أنه قال( :صيام ثالثة أيام يف كل شهر صيام الدهر ،وهن
يذهبن وحر الصدر) ،فقيل له :وما وحر الصدر؟ فقال( :إثمه وغله) .وكان ♠
يقول( :من كان متطوعا صائام يوما من الشهر فليصم يوم اخلميس ،وال يصم
يوم اجلمعة؛ فإنه يوم عيد ،فيجمع اهلل له يومني صاحلني :يوم صيامه ويوم عيد
يشهده مع املسلمني).
وبلغنا عنه  #أنه قال( :ال تتعمدن صيام يوم اجلمعة إال أن يوافق ذلك صومك).
وبلغنا

عن رسول اهلل ÷ أن سلامن دخل عليه يوما فدعاه إىل الطعام

فقال :يا رسول اهلل ،إين صائم ،فقال(( :يا سلامن ،يوما مكان يوم ،ولك بذلك
حسنة بإدخالك الرسور عىل أخيك)).
قال حييى بن احلسني _ :قال اهلل سبحانه:

﴿     

             

[ ﴾          النساء.]91

فمن قتل مؤمنا خطأ فعليه أن يعتق ،فإن مل جيد العتق فصيام شهرين متتابعني،

إال أن يكون صاحبه من العلة فيام أطلقنا لصاحب الظهار ،فيسعه فيه اإلفطار؛
فإذا كان كذلك جاز له أن يفطر ،وكان حاله يف ذلك كحال املظاهر ،وليس له
وال للمظاهر أن يتعرضا لسفر ،وال أن يفطرا من علة يسرية يطيقان الصيام معها
بحيلة من احليل ،وهام مؤمتنان عىل أدياهنام ،وعليهام أن ينظرا ألنفسهام؛ فإنه ال
يغبى عىل رهبام يشء من أمرهام ،وال يغيب عنه خفي من سهام.
[تم جزء أبواب الصيام ،واحلمد هلل ذي اإلنعام ،وصىل اهلل عىل سيدنا حممد وآله
وسلم ،يتلوه كتاب احلج]
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كتاب احلج


قال حييى بن احلسني _ :إن اهلل تبارك وتعاىل افرتض عىل خلقه ما افرتض
عليهم من حجهم ،وأمرهم فيه بأداء مناسكهم ،فوجب عليهم ما أوجب رهبم،
وكان ذلك فرضا عىل مجيع العاملني ،واجبا عىل مجيع املؤمنني؛ ليميز اهلل به
املطيعني من العاصني ،ويفرق به بني املؤمنني والكافرين.
ويف ذلك ما يقول رب العاملني:

﴿     

      

[ ﴾  آل عمران،]97

وقال سبحانه[ ﴾   ﴿ :البقرة ،]195يقول تبارك وتعاىل:
قوموا بام افرتض عليكم منه ،وأدوا ما دخلتم فيه منهام ،وقوموا بام افرتض اهلل

عىل من دخل فيهام من مجيع مناسكهام ،ويف ذلك ما قال اهلل تبارك وتعاىل لنبيئه
 

  
   
 
إبراهيم األواه احلليم صىل اهلل عليه [وآله وسلم]( ﴿ :)1
         

[ ﴾الحج]،

فأمره صىل اهلل عليه [وآله] ربه جل ذكره باحلج له إىل بيته احلرام ،فحج كام أمره
اهلل ،كام حج أبوه آدم صىل اهلل عليهام ،فحج إبراهيم صىل اهلل عليه [وآله] بأهله
واملؤمنني حتى انتهى إىل بيت رب العاملني ،وأمره اهلل سبحانه باألذان باحلج
فأذن ،ودعا إىل اهلل فأسمع ،وأجابه إىل ذلك من آمن باهلل واتبع أمره.
واجتمعوا إىل إبراهيم -صىل اهلل عليه وآله -فخرج بمن معه متوجها إىل
( -)1يف نسخة« :لنبيئه إبراهيم صىل اهلل عليه األواه احلليم» ،ويف الثانية« :لنبيئه إبراهيم األواه احلليم صىل
اهلل عليه».
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منى ،فيقال :إن إبليس اعرتض له عند مجرة العقبة فرماه بسبعة أحجار يكرب مع
كل حجرة تكبرية ،ثم اعرتض له عند اجلمرة الثانية ففعل به ما فعل عند اجلمرة
األوىل ،ثم اعرتض له عند اجلمرة الثالثة فرماه كام رماه عند اجلمرة الثانية ،فأيس
من إجابته له وقبوله لقوله ،فيقال :إنه صده وضلله عن طريق عرفة ،فأتى صىل
اهلل عليه وآله وسلم( )1ذا املجاز فوقف به فلم يعرفه؛ إذ مل ير فيه من النعت ما
نعت له؛ فسار عنه وتركه ،فسمي ذلك املكان -ملجاز إبراهيم به -ذا املجاز.
فلام أتى إبراهيم -صىل اهلل عليه [وآله] وسلم( -)2املوضع الذي أمر بإتيانه
عرفه بام فيه من العالمات التي نعتت له ،فقال صىل اهلل عليه [وآله] وسلم(( :قد
عرفت هذا املكان))؛ فسمي عرفات ،فنزل هبا حتى صىل الظهر والعص معا.
ثم وقف بالناس وجعل إسامعيل إماما ،فوقف مستقبال للبيت حتى غربت
الشمس ،ثم دفع بالناس فصىل املغرب والعشاء الخرة باملزدلفة ،ويقال -واهلل
أعلم :-إهنا سميت مزدلفة الزدالف الناس منها إىل منى ،وإنام سمي موضعها مجعا
ألنه مجع بني الصالتني هبا ،ثم هنض صىل اهلل عليه [وآله] وسلم حني طلع الفجر
فوقف عىل ال َّظرِ ب( )3الذي يقال لهُ :ق َزح ،ووقف الناس حوله ،وهو املشعر احلرام
الذي أمر اهلل بذكره عنده ،ثم أفاض قبل طلوع الشمس فرمى مجرة العقبة بسبع
حصيات ،ثم نزل منى فذبح وحلق وصنع ما يصنع احلاج ،وأرى الناس مناسكهم،
فاستمر عليه املؤمنون معه وبعده ،وكان احلج فرضا عىل من وجد إليه سبيال،
والسبيل فهو الزاد والراحلة واألمان عىل النفس ،ثم قال سبحانه وتعاىل عن كل شأن
شأنه يف الداللة عىل وقت احلج[ ﴾   ﴿ :الحج ،]196فكانت

أشهر احلج شواال وذا القعدة والعرش من أول ذي احلجة ،ثم قال اهلل سبحانه:
( -)1يف نسخة« :صىل اهلل عليه»..
( -)2يف نسخة« :صىل اهلل عليه»..
وحدَّ طرفه ،أو اجلبل املنبسط أو الصغري.
( -)3قال يف القاموس :الظرب ككتف :ما نتأ من احلجارة ُ
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﴿[ ﴾           الحج،]196

ومعنى قوله« :فرض» ،فهو :أوجب باإلحرام ودخل.

÷
قال حييى بن احلسني _ :ثم وقت رسول اهلل ÷ ألهل الفاق يف اإلحرام
مواقيتهم ،فوقت ألهل املدينة ذا احلليفة ،وألهل الشام اجلحفة ،وألهل العراق
ذات عرق ،وألهل نجد قرنا ،وألهل اليمن يلملم ،وقال :هن مواقيت ألهلهن
وملن أتى عليهن من غري أهلهن.
قال حييى بن احلسني _ :إذا أردت -إن شاء اهلل -فرض احلج عىل نفسك،
والدخول فيه بفعلك -فليكن ذلك يف أشهر احلج ،فأت ذا احلليفة وهو املوضع
الذي يدعى الشجرة املوضع الذي أحرم منه رسول اهلل ÷ فاغتسل ملا تريد
من فرض احلج عىل نفسك ،وفرضك له فهو الدخول فيه ،والدخول فيه فهو
اإلهالل به ،واإلهالل به فهو اإلحرام له ،وذلك قول اهلل تبارك وتعاىل﴿ :

[ ﴾          الحج.]196

فإذا اغتسلت وكنت يف وقت صالة فريضة فصل ما أوجب اهلل عليك منها،

فإذا سلمت فقل :اللهم إين أريد احلج ،رغبة مني فيام رغبت فيه منه ،ولطلب
ثوابك ،وحتريا لرضاك ،فيرسه يل ،وبلغني فيه أميل يف دنياي وآخريت ،واغفر يل
ذنبي ،وامح عني سيئايت ،وقني رش سفري ،واخلفني بأحسن اخلالفة يف ولدي
وأهيل ومايلِ ،
وحم ِيل حيث حبستني ،أحرم لك باحلج شعري وبرشي ،وحلمي
ودمي ،وما أقلته األرض مني ،ونطق( )1لك به لساين ،وعقد عليه قلبي ،ثم
يقول :لبيك اللهم لبيك ،لبيك ال رشيك لك لبيك ،إن احلمد والنعمة لك
وامللك ،ال رشيك لك ،لبيك ذا املعارج لبيك ،وضعت لعظمتك الساموات
( – )1يف نسخة :نطق بدون واو.
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كنفيها ،وسبحت لك األرض ومن عليها ،إياك قصدنا بأعاملنا ،ولك أحرمنا
بحجنا ،فال ختيب عندك آمالنا ،وال تقطع منك رجاءنا.
ثم تنهض خارجا نحو مكة ،وكذلك إن كنت قد صليت ما عليك من
الفريضة فصل يف املسجد ركعتني ثم قل من القول ما ذكرت لك ،ثم س حتى
تستوي بك البيداء ،وأنت تسبح يف طريقك وهتلل وتكرب وتقرأ القرآن،
وتستغفر اهلل ،وختلص لربك النية ،وتتوب إليه سبحانه من اخلطيئة ،وحتذر
الرفث والفسوق واجلدال والكذب؛ فإنه من الفسوق.
قال حييى بن احلسني _ :فإذا استويت بظهر البيداء ابتدأت التلبية ورفعت هبا
صوتك رفعا حسنا متوسطا ،تسمع من أمامك ومن ورائك ،تقول لبيك اللهم
لبيك ،لبيك ال رشيك لك لبيك ،إن احلمد والنعمة لك وامللك ،ال رشيك لك،
لبيك ذا املعارج لبيك ،لبيك ال يذل من واليت ،وال يعز من عاديت ،تباركت
ربنا وتعاليت.

قال حييى بن احلسني _ :نحب له حني يريد الركوب لدابته أن يقول :بسم اهلل،
وباهلل ،واحلمد هلل عىل نعم اهلل ،وصىل اهلل عىل خري خلق اهلل حممد رسول اهلل ÷.
فإذا استوى يف حممله أو عىل ظهر راحلته أو يف سج دابته قال  ..﴿ :

[ ﴾            الزخرف]،
واحلمد هلل رب العاملني.

ثم يلبي ،وال يفحش يف تلبيه بشدة الصياح ،وال خيافت هبا ،ويبتغي بني ذلك
سبيال حسنا ،فكل ما عال من األرض نشزا قال :اهلل أكرب ،اهلل أكرب ،ال إله إال اهلل
واهلل أكرب ،وإذا انحدر لبى بام رشحنا من التلبية ،وال يغفل التلبية الفينة بعد الفينة.
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قال حييى بن احلسني _ :جيب عليه أن يتوقى ما هناه اهلل عنه من الرفث
والفسوق واجلدال ،والرفث :فهو الدنو من النساء ،وذلك قول اهلل يف كتابه
سبحانه[ ﴾      ﴿ :البقرة.]186

ومن الرفث أيضا الفراء عىل الناس ،واللفظ بالقبيح مام يستشنعه أهل اخلري.

والفسوق :فهو الفسق والتجني( )1والكذب والظلم والتعدي والتجرب عىل عباد
اهلل والغشم والطعن عىل أولياء اهلل ،واإلدخال ليشء من املرافق عىل عدو من
أعداء اهلل ،والتحامل بالقبيح عىل ذي الرحم ،وكثرة املخاصمة واملجادلة ،وال
يقتل صيدا ،وال يعني عليه ،وال يشري إليه ،وال يمس طيبا ،وال يلبس ثوبا
مصبوغا ،وال يدنو من النساء ،وال يلبس قميصا بعد اغتساله إلحرامه ،وال جيز
من شعره شعرة ،وال يتداوى بدواء فيه طيب ،وال يكتحل ،وال يقتل من قمل
ثوبه شيئا ،وإن أراد حتويل قملة من مكان إىل مكان فعل ذلك ،وإن قتلها تصدق
يزوج ،وال يأكل حلم صيد صيد له وال لغريه،
بيشء من طعام ،وال يتزوج وال ر
وما أشبه ذلك.
واجلدال الذي هنى اهلل عنه فهو املجادلة بالباطل ليدحض به احلق ،ومن املجادلة
شدة املخاصمة التي خترج إىل الفاحشة التي ال يملك صاحبها نفسه معها.
واعلم أنه ليس يتقى يف اإلحرام لبس الثياب وال جمامعة النساء وال مس
الطيب فقط ،ولكن يتقى هذا وغريه من كل ما ذكرت لك وفرست من مجيع
معاين الرفث ،ومجيع معاين الفسوق ،ومجيع معاين اجلدال.

( -)1اخلنا (نخ).
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قال حييى بن احلسني _ :فإذا نزل احلاج منزال فليقل عند وضعه لرحله :رب
أنزلني منزال مباركا وأنت خري املنزلني ،ثم ليتحفظ فيام يأكله ويرشبه من
طعامه ،وال يرشبن( )1وال يأكلن صيدا من طري وال ظلف وال حافر ،وال شيئا
من صيد األرض ،كان ذلك مام صيد له أو لغريه ،فإن ذلك أصل قول أمري
املؤمنني  #يف الصيد ،وقول علامء أهل بيته من بعده ،فإهنم ال يرون للمحرم
أكل يشء من الصيد صيد له أو لغريه ،من أجله أو من أجل سواه(.)2
قال حييى بن احلسني @ :ال بأس أن يقتل املحرم احلدأة والغراب والفأرة واحلية
والعقرب والسبع العادي إذا عدى عليه ،والكلب العقور إن أحلمه نفسه وخيش
املحرم عقره ،والربغوث والكتان والبق والدر بر( ،)3وكل دابة عظم بالؤها ،وخيش
عىل املسلمني رضها -فال بأس يف قتل املحرم هلا ،واستئصاله لشأفتها.

قال حييى بن احلسني _ :إن احتاج املحرم إىل لبس يشء من الثياب مام ال جيوز
له لبسه لعلة نزلت به من مرض أو غرض أو غري ذلك مام خياف عىل نفسه منه تلفا
إن مل يلبس الثياب ،مثل الربد الشديد أو الصداع املالزم أو غري ذلك من آفات
الدنيا -فليلبس الذي حيتاج إىل لبسه لعلته من الثياب ،ويكون عليه الفداء.
والفداء :فهو ما قال اهلل سبحانه وجل جالله حني يقول  ﴿ :

[ ﴾              البقرة،]195
( -)1وال يشرتين (نخ).
( -)2يف نسخة :أو من أجل غريه.
( -)3الدَّ ِِبر –بالفتح :-جامعة النحل والزنابري ،ويكرس فيهام .قاموس
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والصيام فهو صيام ثالثة أيام ،والصدقة فهي إطعام ستة مساكني ،والنسك فأقله
شاة ،ومن َع َّظم فهو خري له عند ربه.
وكذلك إن هو احتاج إىل أخذ دواء فيه مسك ساطع الريح فأخذه وتداوى به
املحرم جلرح أو لغري جرح -كان عليه ما عىل الالبس للثياب من الكفارة التي
ذكرنا ،وكذلك إن احتاج إىل لبس اخلف لعلة نازلة فلبسه فعليه ما ذكرنا من
الفدية ،وإن لبس اخلف والعاممة والثياب يف وقت واحد معا مل يكن عليه إال
فدية واحدة.
قال حييى بن احلسني _ :فإذا انتهى املحرم إىل قرب احلرم فيستحب له أن ينزل
فيغتسل ثم يدخل احلرم ،فإذا وضعت راحلته أو دابته قوائمها يف طرف احلرم قال:
«اللهم هذا حرمك وأمنك ،واملوضع الذي اخرتته لنبيك ،وافرتضت عىل خلقك
احلج( )1إليه ،وقد أتيناك راغبني فيام َّ
رغبتنا فيه ،راجني منك الثواب عليه ،فلك
احلمد عىل حسن البالغ ،وإياك نسأل حسن الصحابة يف املرجع ،فال ختيب عندك
دعاءنا ،وال تقطع منك رجاءنا ،واغفر لنا وارمحنا ،وتقبل منا سعينا ،واشكر فعلنا،
وآتنا باحلسنة إحسانا وبالسيئة غفرانا ،يا أرحم الرامحني ،ويا رب العاملني».
قال حييى بن احلسني _ :فإذا انتهى املحرم إن شاء اهلل إىل الكعبة ورآها
فليقطع التلبية إن كان معتمرا عند مصريه إىل الكعبة ،وال يلبي بعد ذلك حتى هيل
باحلج ،ولكنه يطوف بالبيت سبعة أشواط ،يرمل يف ثالثة أشواط ،ويميش األربعة
الباقية ،ويقول :يف طوافه حني يبتديه -ويكون ابتداؤه من احلجر األسود« :-بسم
اهلل الرمحن الرحيم ،وال حول وال قوة إال باهلل العيل العظيم».
( -)1يف نسخة :عىل خلقك احلج لك إليه.
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فإذا حاذى باب الكعبة قال وهو مقبل بوجهه إليها« :اللهم هذا البيت بيتك،
واحلرم حرمك ،والعبد عبدك ،وهذا مقام العائذ بك من النار ،اللهم فأعذين من
ووالدي وما ولدا ،واملسلمني
عذابك ،واختصني باألجزل من ثوابك،
ّ
واملسلامت ،يا جبار األرضني والساموات».
ثم يميض يف طوافه ويقول« :رب اغفر وارحم ،وجتاوز عام تعلم ،إنك أنت
اهلل األعز األكرم» ،ويردد هذا القول حتى ينتهي إىل احلجر األسود.
فإذا انتهى إليه استلمه وقال« :اللهم إيامنا بك ،وتصديقا بكتابك ،واتباعا
ألمرك ،واقتداء بسنة نبيك حممد صىل اهلل عليه وعىل أهل بيته الطيبني األخيار
الصادقني األبرار ،اللهم اغفر يل ذنويب ،وكفر عني سيئايت ،وأعني عىل طاعتك،
إنك سميع الدعاء».
ثم يميض حتى يواجه الباب ثانية ،ثم يقول ما قال أوال ،ويفعل يف طوافه كام فعل
يف أوله ،ثم يستلم األركان كلها ،وما مل يقدر عليه منها أشار إليه بيده ،ويقول عند
استالمه لألركان« :ربنا آتنا يف الدنيا حسنة ويف الخرة حسنة وقنا عذاب النار».
فإذا فرغ من السبعة األشواط وقف بني احلجر األسود والباب ،ثم دعا فقال:
«اللهم أنت احلق ،وأنت اإلله الذي ال إله غريك ،إياك نعبد وإياك نستعني،
وأنت ولينا يف الدنيا والخرة ،فاغفر لنا ذنوبنا ،وجتاوز عن سيئاتنا ،وتقبل
سعينا ،ويرس لنا ما تعرس علينا من أمرنا ،ووفقنا لطاعتك ،واجعلنا من أوليائك
الفائزين ،يا رب العاملني» ،ثم يميض فيصيل ركعتني وراء املقام.
قال حييى بن احلسني _ :ثم يأيت مقام إبراهيم _ ،فيصيل وراءه ركعتني،
يقرأ يف األوىل باحلمد وقل يا أهيا الكافرون ،وإن شاء قرأ يف األوىل بقل هو اهلل
أحد ويف الثانية بقل يا أهيا الكافرون ،وإن شاء قرأ غريهام من سور مفصل
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القرآن ،غري أنا ال نحب له أن يقرأ إال بصغار السور ألن ينفذ( )1وال حيبس
غريه ،وال يرض بمن يطلب مثل طلبته.
ثم ينهض فيستقبل الكعبة ثم يقول« :اللهم ربنا فاغفر( )2لنا ذنوبنا ،وزك لنا
أعاملنا ،وال تردنا خائبني».
ثم يدخل إن أحب زمزم؛ فإن يف ذلك بركة وخريا ،فيرشب من مائها ويطلع
يف جوفها ويقول« :اللهم أنت أظهرهتا وسقيتها نبيك إسامعيل رمحة منك به يا
جليل ،وجعلت فيها من الربكة ما أنت أهله ،فأسألك أن تبارك يل فيام رشبت
منها ،وجتعله يل دواء وشفاء تنفعني به من كل داء ،وتسلمني به من كل ردى،
إنك سميع الدعاء ،مستجيب من عبادك ملن تشاء».
قال حييى بن احلسني _ :ثم خيرج إىل الصفا من بني االسطوانتني املكتوب
فيهام ،فإذا استوى عىل الصفا فليستقبل القبلة بوجهه ،ثم ليقل« :بسم اهلل،
وباهلل ،واحلمد هلل ،وصىل اهلل عىل حممد النبي وآله وسلم» ،ثم ليقرأ احلمد
واملعوذتني وقل هو اهلل أحد وآية الكريس وآخر احلرش ،ثم ليقل« :ال إله إال اهلل
وحده ال رشيك له ،نص عبده ،وهزم األحزاب وحده ال رشيك له ،وأشهد أن
ال إله إال اهلل وحده حقا ال رشيك له ،وأشهد أن حممدا عبده ورسوله ~،
اللهم اغفر يل ذنبي ،وجتاوز عن خطيئتي ،وال تردين خائبا ،يا أكرم األكرمني،
واجعلني يف الخرة من الفائزين».
ثم لينزل عن الصفا ويميض حتى إذا كان عند امليل األخرض املعلق يف جدار
املسجد هرول حتى حياذي امليل املنصوب يف أول الرساجني ،ثم يميض
( -)1يف نسخة :غري أنا نحب له أن يقرأ صغار السور؛ ألن يتنفذ.
( -)2يف نسخة :اغفر.
( -)3يف نسخة :ثم يميش.
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حتى ينتهي إىل املروة ،ويقول يف طريقه« :رب اغفر وارحم ،وجتاوز عام تعلم،
إنك أنت اهلل األعز األكرم».
يردد هذا القول وغريه من الذكر احلسن هلل والدعاء حتى يفرغ من سعيه،
فإذا انتهى إىل املروة فلريق عليها حتى يواجه الكعبة ،ثم ليدع بام دعا به عىل
الصفا ،ويقول ما قال عىل الصفا وما حرضه من سوى ذلك ،ثم يرجع ويفعل ما
فعل أوال يف طريقه حتى ينتهي إىل الصفا.
ثم عىل ذلك الفعال فليكن فعله حتى يويف سبعة أشواط ،ثم ينصف ويقص
من شعره املعتمر ،وال حيلق رأسه إذا كان يف أشهر احلج وكان عازما عىل أن حيج،
ثم قد حل له كل يشء وجاز له ما جيوز للحالل من النساء والطيب والثياب.
قال حييى بن احلسني _ :إذا كان يوم الرتوية فليهل باحلج من املسجد احلرام،
وليفعل وليقل ما فعل وقال يف ابتداء إحرامه أوال ،ثم ينهض حاجا ملبيا ،ثم
يستقيم إىل منى ،فإن أمكنه صىل هبا الظهر والعص معا.
وإن مل يمكنه اخلروج إال يف بعض الليل فليخرج متى أمكنه ،كل ذلك واسع
بعد أن يدرك صالة الفجر بمنى ،فأما اإلمام إذا كان إماما فينبغي له أن خيرج من
مكة نصف النهار عند زوال الشمس حتى يصيل الظهر والعص بمنى ،ويقيم هبا
حتى يصيل العشاء والعتمة

()1

والصبح ،ثم يتوجه إىل عرفه،

وكذلك

ذكر عن

النبيء -صىل اهلل عليه وعىل أهل بيته وسلم :-أنه صىل هبا مخس صلوات
آخرهن صالة الفجر يوم عرفة.

( -)1أي املغرب.
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قال حييى بن احلسني _ :من أراد العمرة َأ َه َّل يف أول ما يصري إىل ميقاته
بالعمرة مفردا ،يقول« :اللهم إين أريد العمرة متمتعا هبا إىل احلج فيرسها يل» ،ثم
يقول ما يقول يف إحرام احلج.
وإن أراد اإلفراد باحلج قال عند وقت إحرامه« :اللهم إين أريد احلج فيرسه
يل» ،ويقول ما رشحناه أوال من القول ،ويقول« :لبيك اللهم لبيك ،لبيك بحجة
تاممها وأجرها عليك».
فإذا دخل مكة فال يقطع التلبية حتى يرمي مجرة العقبة من بعد رجوعه يوم
النحر من عرفة ،وذلك رأي أهل البيت مجيعا ال خيتلفون يف ذلك ،وإن أحب أن
يبدأ حني يدخل مكة فيطوف حلجه ويسعى فليفعل ،ثم ليثبت عىل إحرامه حتى
إذا كان يوم الرتوية أو ليلة عرفة فليتوجه إىل منى ،فإن أتاها هنارا أقام هبا حتى
يصيل الصبح من يوم عرفة ،وإن أتاها ليال فكذلك ،وإن أتاها يف آخر الليل
عرس هبا ساعة ،فإذا صىل الصبح سار إىل عرفة.
قال حييى بن احلسني _ :إذا أراد اإلهالل بالعمرة واحلج معا فال جيوز له ذلك
عندنا إال بسوق بدنة يسوقها من موضعه الذي أحرم فيه هبام ،ويقول حني يريد
اإلحرام يف دبر صالته« :اللهم إين أريد احلج والعمرة معا فيرسهام يل» ،ثم يقول
ما رشحناه من قول املحرم يف ابتداء إحرامه ،ثم يلبي فيقول« :لبيك اللهم لبيك،
لبيك بحجة وعمرة معا».
فإذا أتى مكة طاف طوافني وسعى سعيني :سعيا وطوافا لعمرته ،وسعيا
وطوافا حلجته ،وهذا الذي ال اختالف فيه عند علامء آل رسول اهلل -صىل اهلل
عليه وعليهم أمجعني -من عمل القارن.
فإذا كان يوم الرتوية أو ليلة عرفة توجه إىل منى ففعل هبا ما يفعل املفرد ،ثم
توجه إىل عرفة غداة يوم عرفة.

237

قال حييى بن احلسني _ :أول ما يبتدئ التكبري يوم عرفة يف دبر صالة الفجر
من ذلك اليوم ساعة يسلم اإلمام من صالته ،يقول« :اهلل أكرب اهلل أكرب ،ال إله إال
اهلل ،واهلل أكرب ،اهلل أكرب كبريا ،واحلمد هلل كثريا» ،ثم يلبي وينهض ويسري إىل
ٍ
عرفة ،ويلزم التكبري يف دبر ر
فريضة صالها حتى يكون آخر أيام
كل صال ِة
الترشيق فيكرب يف دبر صالة العص من يوم النفر الخر ،ثم ليقطع التكبري،
فذلك ثالث وعرشون صالة.
حدثين أبي ،عن أبيه :أنه قال :التكبري من صالة الصبح من يوم عرفة إىل صالة العص
من يوم النفر ِ
الخر ،وكذلك يروى عن أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب .#
قال حييى بن احلسني _ :فإذا انتهى احلاج إىل عرفة نزل هبا وأقام حتى يصيل الظهر
والعص ،فإذا صىل الظهر والعص ارحتل فوقف يف أي عرفة شاء ،وحيرص أن يدنو
من موقف النبيء ÷ بني اجلبال ،وإن مل يقدر عىل ذلك املوضع لكثرة الزحام
فيقف بأي عرفة شاء ما خال بطن عرنة؛ فإن رسول اهلل ÷ قال(( :عرفة كلها
موقف ما خال بطن عرنة)).
قال :فإذا وقف ذكر اهلل سبحانه وتعاىل عن كل شأن شأنه وسبحه وجمده،
وخيلص النية له ،ويقول« :اللهم أنت ربنا ورب آبائنا األولني ،وإياك قصدنا،
ولك استجبنا ،وعليك توكلنا ،وإياك رجونا ،ومنك سألنا ،فأعطنا سؤلنا،
وجتاوز عن سيئاتنا ،واهد قلوبنا ،وثبتنا عىل اهلدى ،وآتنا تقوانا ،وال تكلنا إىل
أنفسنا ،وتقبل حجنا ،وال تردنا خائبني ،وأق ِل ربنا لثوابك مستوجبني ،آمنني
لعذابك ،ناجني من سخطك ،يا إله الساموات واألرضني ،اللهم لك احلمد عىل
نعامئك ،ولك احلمد عىل آالئك ،ولك احلمد عىل ما أوليتنا وأبليتنا وأعطيتنا،
فأمتعنا بنعامئك ،وال تزل عنا ما عودتنا من فضلك وآالئك ،يا إله العاملني».
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ويدعو بام أحب من الدعاء سوى ذلك لنفسه ولوالديه ،ويسأل اهلل ما أحب
أن يسأله من الرزق وغري ذلك من مراده؛ فإنه سميع الدعاء ،قريب اإلجابة،
رحيم كريم.
فإذا توارت الشمس عنه باحلجاب فليفض من عرفة ملبيا مقبال نحو مزدلفة،
وعليه السكينة والوقار واخلشوع هلل اجلبار ،وليكثر يف طريقه من قراءة القرآن
واالستغفار والدعاء والتكبري والتهليل واإلجالل هلل الواحد اجلليل.
وإن حرضه يشء فليتصدق منه عىل من يرى من الضعفاء واملساكني ،وإن
أمكنه أن يكون ذلك اليوم صائام فليفعل ،وال يصيل املغرب وال العتمة حتى يرد
َّ
وحيط رحله ،ثم جيمع هبا بني املغرب والعتمة،
مزدلفة ،وهي مجع ،فينزل هبا
وللجمع هبا سميت مجعا.
قال حييى بن احلسني _ :فإذا انتهى إىل مزدلفة فلينزل هبا ،ويصيل املغرب
والعشاء الخرة -وهي العتمة -بأذان واحد وإقامتني ،ثم يبيت هبا حتى يطلع
الفجر ،فإذا طلع الفجر فلريحتل وليمض حتى يقف عند املشعر احلرام ،ويذكر
اهلل سبحانه وجل عن كل شأن شأنه.
قال حييى بن احلسني _ :فإذا أتى املشعر احلرام فليقل« :اللهم هذا املشعر
َ
عبادك بالذكر اجلميل لك عنده ،وأمرهتم به فقلت﴿ :
تعبدت
احلرام الذي
َ

[ ﴾       البقرة ،]196وال ذكر
لك أذكرك به أعظم من توحيدك ،واإلقرار بعدلك يف كل أمورك ،والتصديق

بوعدك ووعيدك ،فأنت إهلي ال إله يل سواك ،وال أعبد غريك ،تعاليت عن شبه
خلقك ،وتقدست عن مامثلة عبيدك ،فأنت الواحد الذي ليس لك مثيل ،وال
يعدلك عديل ،مل تلد ومل تولد ،ومل يكن لك كفوا أحد ،األول قبل كل يشء،
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واملكون لكل كائن ،خالق األولني والخرين ،والباعث
والخر بعد كل يشء،
ر
لكل اخلالئق يف يوم الدين ،الربيء عن أفعال العباد ،املتعايل عن القضاء
بالفساد ،صادق الوعد والوعيد ،الرمحن الرحيم بالعبيد ،أسألك يا رب األرباب
ويا معتق الرقاب يف يوم احلساب أن تعتقني من النار ،وجتعلني بقدرتك يف خري
دار ،يف جنات جتري من حتتها األهنار ،فإنك واحد قادر جبار».
ويقول« :اللهم اغفر يل ولوالدي وما ولدا ،وللمسلمني واملسلامت األحياء
منهم واألموات ،اللهم لك احلمد كام ابتدأت احلمد ،ولك الشكر وأنت ويل
الشكر ولك املن يا ذا املن( )1واإلحسان ،اللهم فأعطني سؤيل يف دنياي وآخريت
فإنك جواد كريم».
قال حييى بن احلسني _ :ثم ليرس راجعا إىل منى عليه اخلشوع والوقار ،ويقرأ
يف طريقه ما تيرس له من القرآن ،ويدعو بام شاء أن يدعو به ،ويذكر اهلل بام هو
أهله ،ويستغفره لذنوبه ،ويتوب إليه من خطيئته؛ فإنه ال يغفر إال للتائبني ،وال
يقبل إال الراجعني.
فإذا انتهى إىل بطن حمرس -وهو الوادي الذي بني منى ومزدلفة -فليرسع يف سريه
حتى يقطع بطن الوادي؛ فإنه يروى أن رسول اهلل ÷ أسع يف ذلك املوضع.
وليس اإلساع يف ذلك املوضع بسنة واجبة؛ ألن رسول اهلل ÷ إنام فعل
ذلك لعلة كانت ولسبب حدث ،ولو ترك اإلساع يف ذلك املوضع تارك مل يبطل
عليه حجه ،ومل يفسد عليه أمره.
فإذا انتهى إىل منى فليمض عىل حاله حتى يأيت مجرة العقبة من بطن منى
فريميها بسبع حصيات ،يقول مع كل حصاة« :ال إله إال اهلل ،واهلل أكرب كبريا،
واحلمد هلل كثريا ،وسبحان اهلل بكرة وأصيال».
( – )1يف نسخة :يا ذا الطول واملن واإلحسان.
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ثم ليقطع التلبية مع أول حصاة يرمي هبا ،ثم يأيت رحله فينحر إن كان معه
فضل ،أو جيب عليه هدي ،فيذبح هديه أو ينحره ،ويقول حني يضع الشفرة
عليه« :بسم اهلل ،وباهلل ،وعىل ملة رسول اهلل ÷ ،وال إله إال اهلل ،واهلل أكرب»،
ثم يذبح ويقول« :اللهم منك وإليك ،فتقبل من عبدك ابن عبديك».
ثم يأمر به فيصنع له منه فيأكل هو وإخوانه ،ويأمر ببعضه فيتصدق به عىل املساكني،
وأوىل املساكني بصدقته من قرب من منزله ومن رحله من أهل الفاقة واحلاجة.
ثم حيلق رأسه أو يقص ،ويلبس ما أحب من الثياب ،ويتطيب بام شاء من
الطيب ،وقد حل له كل يشء إال النساء.
فإذا كان يف آخر يومه أو أي يوم من أيام منى شاء أتى الكعبة ،فإن كان مفردا
وكان مل يطف حلجه ومل يسع طاف حلجه سبعة أشواط ،وسعى بني الصفا واملروة
سبعة أشواط ،يفعل يف كل طوافه وسعيه ما رشحت لك يف أول كتايب هذا.
ثم يرجع إىل الكعبة فيطوف هبا طواف النساء سبعة أشواط أيضا ،ال يرمل يف
يشء منها ،ثم يصيل ركعتني لطوافه خلف مقام إبراهيم صىل اهلل عليه.
قال حييى بن احلسني @ :وإن كان قد طاف حلجه سبعة أشواط وسعى قبل
طاف حني يرجع إىل الكعبة من منى يف أي أيام منى شاء ،أو بعد
خروجه إىل عرفة َ
اف النساء ،وهو الذي يسميه الناس طواف الزيارة ،وهو طواف
نفره من منى َط َو َ
احلج الالزم الذي قال اهلل فيه:

﴿     

[ ﴾   احلج] ،ثم قد حل له النساء.

وإن كانت زيارته يف أيام منى فدخل مكة ليال يف أول الليل فليخرج منها يف

ليلته ،وإن دخلها هنارا فليخرج منها يف يومه ،فإنه إن دخلها يف أول الليل فأدركه
الصباح هبا ،أو دخلها هنارا فأدركه الليل هبا -وجب عليه دم ،فإذا كان اليوم
الثاين رمى اجلامر.
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قال حييى بن احلسني _ :فإذا كان يوم الثاين من يوم النحر وهو اليوم الذي
يسمى يوم الرؤوس فلينهض طاهرا متطهرا بعد زوال الشمس ،وحيمل معه من
رحله إحدى وعرشين حصاة من احلىص الذي أخذه من مزدلفة ،وليكن
مغسوال ،فإن ذلك يروى عن رسول اهلل ÷ ،حتى يأيت اجلمرة التي يف وسط
منى وهي أقرهبن إىل مسجد اخليف ،فريميها بسبع حصيات من بطن الوادي،
يقول مع كل حصاة« :ال إله إال اهلل ،واهلل أكرب كبريا ،واحلمد هلل كثريا ،وسبحان
اهلل بكرة وأصيال».
ثم يستقبل القبلة وجيعل اجلمرة التي رماها من وراء ظهره ،ثم يقول« :اللهم
إيامنا بك ،وتصديقا بكتابك ،واتباعا لسنة نبيئك حممد ÷ ،اللهم إين عبدك
وابن عبديك ،طالب منك ضارع إليك ،فأعطني بفضلك إقالة عثريت ،وغفران
خطيئتي ،وسرت عوريت ،والكفاية لكل ما أمهني ،منك طلبت ،وإليك قصدت،
فال ختيبني؛ إنك أنت إهلي ،ال إله يل غريك ،بيدك ناصيتي ،وإليك رجعتي،
فأحسن مثواي يف آخريت( ،)1وآمن يوم ألقاك روعتي ،وأعذين من عذابك،
وأنلني ما أنت أهله من ثوابك ،إنك لطيف كريم ،رؤوف رحيم».
ثم ليمض حتى ينتهي إىل اجلمرة الوسطى [مجرة عيل  ]#فريميها بسبع
حصيات ،يقول مع كل حصاة« :ال إله إال اهلل ،واهلل أكرب كبريا ،واحلمد هلل كثريا،
وسبحان اهلل بكرة وأصيال».
ثم يستقبل القبلة وجيعل اجلمرة من ورائه،ثم يقول« :اللهم اغفر يل الذنوب
التي هتتك العصم ،واغفر يل الذنوب التي تورث الندم ،واغفر يل الذنوب التي تغري
النعم ،واغفر يل الذنوب التي حتبس القسم ،واغفر يل الذنوب التي تكشف الغطاء،
واغفر يل الذنوب التي ترد الدعاء ،واغفر يل الذنوب التي حتبس غيث السامء،
( -)1يف نسخة :يف آخريت ودنياي.

242

واغفر يل الذنوب التي تدخل يف اهلوى ،اللهم وفقني ملا حتب وترىض،
واعصمني من الزلل واخلطأ ،إنك أنت الواحد العيل األعىل».
ثم يأيت مجرة العقبة فريميها بسبع حصيات ،يقول مع كل حصاة منهن« :ال
إله إال اهلل ،واهلل أكرب كبريا ،واحلمد هلل كثريا ،وسبحان اهلل بكرة وأصيال».
ثم ينصف وال يقف عندها ،ويقول يف طريقه« :اللهم تولني فيمن توليت،
وعافني فيمن عافيت ،وبارك يل فيام أعطيت ،وقني رش ما قضيت ،إنك تقيض
وال يقىض عليك ،تباركت ربنا وتعاليت ،ال يذل من واليت ،وال يعز من
عاديت ،سبحانك ال إله إال أنت ،عز من نصت ،وذل من خذلت ،وأصاب من
وفقت ،وحار عن رشده من رفضت ،واهتدى من هديت ،وسلم من الفات
ورعيت ،أسألك أن ترعاين وتصحبني يف سفري ومقامي ويف كل
صحبت
َم رن
َ
َ
أسبايب ،يا إله األولني ويا إله الخرين» ،ثم ينصف إىل منزله.
فإذا كان من الغد وزالت الشمس فعل ِم رن رمي اجلامر ما فعل باألمس ،ثم إن
أحب التعجيل إىل أهله نفر يف هذا اليوم من بعد زوال الشمس ورميه للجامر،
وال جيوز ألحد أن ينفر وال أن يرمي يف هذا اليوم -وهو يوم النفر األول -إال
من بعد زوال الشمس.
قال حييى بن احلسني _ :قال اهلل تبارك وتعاىل    ﴿ :
            

[ ﴾  البقرة.]202

فإذا عزم عىل النفر نفر من منى فأتى الكعبة فطاف هبا سبعة أشواط ،وصىل

ركعتني ،ثم استقبل القبلة ثم قال« :اللهم البيت بيتك ،واحلرم حرمك ،والعبد
عبدك ،وهذا مقام العائذ بك من النار ،اللهم اجعله سعيا مشكورا ،وحجا
مربورا ،وذنبا مغفورا ،وعمال متقبال ،اللهم ال جتعله آخر العهد من بيتك احلرام
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الذي جعلته قبلة ألهل اإلسالم ،وفرضت حجه عىل مجيع األنام ،اللهم اصحبنا
يف سفرنا ،وكن لنا وليا وحافظا ،اللهم إنا نعوذ بك من كآبة السفر ،وسوء
املنقلب ،وفاحش املنظر يف أهلنا وأوالدنا ومالنا ومن اتصل بنا من ذوي
أرحامنا وأهل عنايتنا ،اللهم لك احلمد عىل ما مننت به علينا من أداء فرضك
العظيم ،ولك احلمد عىل حسن الصحابة والبالغ اجلميل ،اللهم فال تشمت بنا
األعداء ،وال تسوء فينا األصدقاء ،وال تكلنا إىل أنفسنا ،ربنا هب لنا من أزواجنا
وذرياتنا قرة أعني واجعلنا للمتقني إماما ،ربنا ارصف عنا عذاب جهنم إن
عذاهبا كان غراما ،إهنا ساءت مستقرا ومقاما».
ثم يدخل زمزم فيرشب من مائها ويطلع فيها ،ويقول« :اللهم أنت
أخرجتها ،وجعلت املاء فيها ،وأقررته وأسكنته يف أرضها ،تفضال منك عىل
خلقك بام سقيتهم منها ،ومننت عليهم بام جعلت من الربكة فيها ،فاسقنا بكأس
حممد نبيئك ÷ يوم الظمأ ،واجعلنا من حزبك وحزبه ،وأدخلنا يف زمرته،
وامنن علينا بشفاعته ،وأسكنا يف جواره ،وامنن علينا يف الخرة بقربه ،واحرشنا
يوم الدين عىل ملته ،إياك وحدنا ،وإليك العدل يف كل أفعالك نسبنا ،وبجميع
وعدك ووعيدك صدقنا ،وسنة نبيك اتبعنا ،وإياك عىل أداء مجيع فرضك استعنا؛
فأعنا بعونك ،وافتح لنا أبواب رمحتك ،ووسع علينا يف األرزاق ،وأرفق علينا
بأعظم اإلرفاق».
ثم يسري إىل بلده إن شاء اهلل تعاىل ،فإن عزم عىل املقام إىل النفر الثاين أقام إن
شاء اهلل تعاىل.
قال حييى بن احلسني _ :فإذا كان ذلك اليوم وهو اليوم الرابع من يوم النحر،
وهو آخر يوم من أيام الترشيق فلينفر إذا ارتفع الضحى ،ويرمي اجلامر يف ذلك
الوقت إن أحب التعجيل إىل مكة ،وإن أحب رمى اجلامر ونفر من بعد الزوال،
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فإذا رمى اجلامر فليفعل يف رميها كام فعل أوال ،وليدع بام دعا يف األيام اخلالية من
الدعاء ،ثم يسري إىل مكة حتى يطوف طواف الوداع ،ثم يصيل ركعتني ،ثم يقف
مستقبل القبلة فيدعو بام ذكرنا من الدعاء يف النفر األول.
ثم يدخل زمزم فيرشب من مائها سبع جرع ،ويدعو بام فرست له من الدعاء يف
دخوله إياها يف النفر األول ،وإن كان له بمكة مقام أخر الوداع إىل يوم خروجه ،ثم
ودع ودعا بام فرست له إن شاء اهلل تعاىل؛ فإن الوداع ال يكون إال يف يوم الرحيل.
ويستحب للحاج عند وقت نفره من منى أن يتصدق بام حرضه فيام بني مكة ومنى،
وأن يتصدق بام أمكنه وحرضه يف يوم خروجه من مكة وتوجهه إىل بلده.
قال حييى بن احلسني _ :إذا أراد احلاج ذلك فليهيء بدنة يسوقها معه ،وال
نرى أن يقرن قارن إال بسوق بدنة من املوضع الذي حيرم منه ،فإن مل جيد بدنة
فال يقرن؛ وذلك قول مجيع علامء آل رسول اهلل ÷ ،وقد قال غرينا بغري ذلك،
ولسنا نلتفت إليه ،وال نتكل يف ذلك عليه.
فإذا أعد البدنة فلينخها يف ميقاته ،ثم ليغتسل ويلبس ثويب إحرامه ،ثم
ُي رش ِعرها :ي ُشق يف ِش رق سنامها األيمن شقا حتى يدميهاَ ،
ويق ّلدها فرد نعل ،وجيللها
بأي اجلالل كان من صوف أو قطن أو كتّان .ثم ليصل ركعتني ،ثم ليقل« :اللهم
إين أريد احلج والعمرة معا قارنا هلام ،طالبا يف ذلك لثوابك ،متحريا لرضاك،
فيرسهام يل ،وبلغني فيهام أميل يف دنياي وآخريت ،واغفر يل ذنويب ،وامح عني
سيئايت ،وقني رش سفري ،واخلفني بأحسن اخلالفة يف ولدي وأهيل ومايل ،وحميل
حيث حبستني ،أحرم لك باحلج والعمرة معا شعري وبرشي ،وحلمي ودمي ،وما
أقلته األرض مني ،ونطق لك بذلك لساين ،وعقد عليه قلبي».
ثم يقول« :لبيك اللهم لبيك ،لبيك بعمرة وحجة معا لبيك ،ال رشيك لك
لبيك ،إن احلمد والنعمة لك وامللك ،ال رشيك لك ،لبيك ذا املعارج لبيك،
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وضعت لعظمتك الساموات كنفيها ،وسبحت لك األرض ومن عليها ،اللهم
إياك قصدنا بعملنا ،ولك أحرمنا بعمرتنا وحجنا ،فالختيب آمالنا ،وال تقطع
منك رجاءنا».
ثم يلبي وينهض فيسري ويقطرها يف قطاره ،ويتوقى يف طريقه ما قد رشحته له
يف أول الكتاب ،ويتوقى ما هنيته عنه ،وال يركب بدنته ،وال حيمل عليها شيئا،
وال يركبها له خادم ،إال أن يضطر إىل ركوهبا رضورة شديدة فريكبها ركوبا ال
يعقرها وال يتعبها ،وإن رأى راجال ضعيفا من املسلمني قد فدحه امليش
فليحمله عليها العقبة والعقبتني ،والليلة بعد الليلة والليلتني ،فإن يف ذلك أجرا
وخريا ،والبدنة فهي هلل ،واملضطر إىل ركوهبا فعبد من عبيد اهلل.
فإذا انتهى إىل مكة فليطف بالبيت سبعة أشواط ،ثم ليصل ركعتني ،وينوي
بذلك الطواف أنه طواف عمرته ،ثم خيرج إىل الصفا فيقف عليه ،ويقول ما
رشحت له من القول أوال.
ثم يأيت املروة فيقف عليها ،ويقول عليها ما فرست له من القول أوال ،حتى
يويف سبعة أشواط بني الصفا واملروة ،وال يقص من شعره ،ثم يرجع -إن أحب
أن يعجل ذلك فيطوف بالبيت سبعة أشواط حلجه ،ثم ليصل ركعتني ،ثم
ليخرج أيضا فيسعى بني الصفا واملروة سبعة أشواط حلجه ،ثم يثبت عىل إحرامه
أه َّل به عىل حاله ،وال يرتك التلبية.
وما َ
فإذا كان يوم الرتوية خرج إىل منى وعرفة ،وفعل ما يفعل احلاج من الوقوف
واإلفاضة والرمي ،ثم ينحر بدنته يوم النحر ،ثم حيلق رأسه من بعد نحره ،كام قال
اهلل عز وجل[ ﴾       ﴿ :البقرة.]1965

ثم يميض فيزور البيت ،ويطوف طواف النساء طوافا فردا واحدا ،ثم قد أحل

من إحرامه ،وحل له كل يشء حيرم عىل املحرم من النكاح وغريه ،وهذا قول
مجيع علامء آل رسول اهلل -صىل اهلل عليه وعليهم أمجعني ،-ال يرون ِقرانا إال
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بسوق بدنة ،وال يرون أنه جيزيه يف العمرة واحلج املقرونني أقل من طوافني
وسعيني ،طوافا وسعيا لعمرته ،وطوافا وسعيا حلجته ،وقد قال غريهم بغري
ذلك ،فقالوا :جيتزي بطواف واحد وسعي لعمرته وحجته ،وهذا عندنا فغري
معمول به ،ولسنا نجيزه وال نراه وال نرخص فيه وال نشاؤه.
قال حييى بن احلسني _ :إذا أراد املعتمر أن هيل بعمرة فليغتسل ويلبس ثويب
إحرامه ،ثم ليصل ركعتني يف ميقاته كام يفعل يف إحرامه حلجه ،ثم يقول« :اللهم
إين أريد العمرة متمتعا هبا إىل احلج فيرسها يل ،والطف يل يف أدائها عني ،وبلغني
فيها أميل ،وحميل بحيث حبستني ،أحرم لك هبا شعري وبرشي ،وحلمي ودمي،
وما أق َّلت األرض مني» .ثم يقول« :لبيك اللهم لبيك ،لبيك بعمرة لبيك ،لبيك
ال رشيك لك لبيك إن احلمد والنعمة لك وامللك ال رشيك لك ،لبيك ذا
املعارج لبيك».
ثم ينهض يف سفره قاصدا لوجهه ،ويتوقى يف سفره ما رشحت له ،ويفعل ما
أمرته بفعله؛ فإذا رأى الكعبة قطع التلبية ،ثم طاف لعمرته سبعة أشواط ،يرمل يف
ثالثة منها ويميش يف األربعة الباقية ،ثم خيرج فيسعى بني الصفا واملروة ،ويقص من
شعره ،ثم قد خرج من إحرامه ،وحل له ما حيل لغريه من النساء والطيب وغري ذلك.
فإذا كان يوم الرتوية أهل باحلج من املسجد احلرام أو من حيث شاء من
مكة ،وخرج إىل منى ففعل كام يفعل احلاج.
قال حييى بن احلسني _ :إذا أحص املحرم بمرض مان ٍع له عن السفر ،قاط ٍع
له عن السري ،ال يقدر معه عىل ركوب وال حركة ،أو بعدو خيافه أما َمه عىل نفسه،
أو بحبس من ظامل له متعد عليه ،وال يقوى عىل مدافعته ،وال يطيق التخلص من
يديه -بعث بام استيرس له من اهلدي ،وواعد رسوله يوما من أيام النحر ينحره
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عنه فيه ،وو َّقت له وقتا من ذلك اليوم :يف بكرة ذلك اليوم أو يف انتصافه أو يف
آخره .فإذا كان بعد ذلك الوقت بقليل حلق املحص رأسه ،وأحل من إحرامه،
ِ
وأحب له إن كان واعده بكرة ذلك اليوم أن حيلق نصف النهار ،وإن كان واعده
نصف النهار أن حيلق إذا دخل يف الليل؛ فإن احليطة يف ذلك أصلح إن شاء اهلل
تعاىل.
فإن هو ختلص من إحصاره حتى يأيت مكة فإن حلق احلج حج ،وانتفع هبديه ،ومل
جيب عليه نحره وال ذبحه ،وإن فاته احلج أهل بعمرة وأهدى هديا مع عمرته ،فإن
مل جيد هديا صام عرشة أيام ثالثة يف احلج( )1وسبعة بعد أيام الترشيق ،ثم أحل.
قال حييى بن احلسني _ :إن حلق املحص وغريه الوقوف بعرفة قبل طلوع
الفجر من ليلة النحر فقد حلق احلج ،وهو فيه كمن وقف عشية عرفة ،وإن طلع
الفجر قبل أن يقف بعرفة فقد فاته احلج ،وال سبيل للمحص إىل االنتفاع هبديه،
ووجب عليه نحره.

قال حييى بن احلسني _ :لو أن حمصا ختلص من إحصاره فوجد دابة سيعة
يعلم أنه يلحق عىل مثلها احل َّج ،فطلب رشاءها أو اكرتاءها ،فطلب منه صاحبها
ثمنا غاليا مرسفا -كان عليه إذا أيقن أنه يلحق احلج عليها أن يشرتهيا أو يكرتهيا
بام أعطيها به ،إال أن خياف عىل نفسه إن هو أخرج ذلك تلفا بتقصري النفقة ،فإنه
إن خاف ذلك مل جيز له أن يلقي بيده( )2إىل التهلكة ،وال يرشك يف قتل نفسه،
( -)1يف نسخة :قبل احلج.
( -)2يف نسخة :أن يلقي بنفسه.
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وعليه أن يلزم نفقته عىل نفسه؛ ألن اهلل تبارك وتعاىل يقول:
[ ﴾  البقرة ،]194ويقول:

﴿ 

﴿   

[ ﴾    النساء ،]29فإن كان إخراج ما خيرج يف الدابة ال خياف

معه وال منه تقصريا من النفقة ،خيشى مع ذلك التقصري عىل نفسه تلفا ،وكان
معه فضل جيزيه( -)1وجب عليه إخراج ما طلب منه يف الدابة ،ومل جيزه غري
ذلك؛ ألنه بوجوده ملا خيرج منه فيام يلحقه بحجه قادر عىل حلوقه ،غري حمص
عنه ،وحاله يف ذلك حال املسافر الذي ال جيد املاء إال بالثمن الغايل ،فعليه
رشاؤه بكل ثمن إذا كان يأمن مع إخراجه إتالف نفسه بنفاد نفقته ،وال جيوز له
ترك رشائه إذا كان ذا فضل جمز له عام يشرتي به ذلك املاء.
فال جيوز ملن كان كذلك التيمم بالصعيد؛ ألنه بوجود ثمن املاء واجد ملا أمره
اهلل بالتطهر به من املاء.
قال حييى بن احلسني _ :ولو أن رجال حج معه ببعض حرمه فأحص ،ومل
تستطع حرمه الذهاب يف حجهن لتخلفه عنهن ،وملخافة الضيعة بعده عىل
أنفسهن -فكل من حج به معه من حرمه حمص معه بإحصاره ،وعليه وعليه َّن
اإلرسال بام استيرس من اهلدي عنه وعنهن ،إال أن يكون معه ومعهن ذو حمرم
هلن جيوز له وهلن السفر هبن؛ فإن كان معهن ذو حمرم جيوز له السفر هبن مل يكن
بمحصات ،ووجب عليهن االستقامة إىل ما إياه قصدن وله أحرمن ،إال أن
يكون املحص أحص لعلة من مرض ال يكون فيه لنفسه معه منفعة ،وخيشني إن
ذهبن كلهن عليه ضيعة وهتلكة -فيجوز أن يتخلف معه منهن امرأة تقوم بشأنه،
وتكون بمخافتها عليه التلف حمصة بإحصاره ،وجيب عليها ما جيب عليه من
البعثة بام استيرس من اهلدي ،وتفعل كام يفعل املحص.

( -)1يف نسخة :يكفيه.
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قال حييى بن احلسني _ :ال بأس أن خيرج املحرم من رجله الشوك ،وأن
يعص الدماميل إذا آذاه وعيها( ،)1وإن أرض برجليه احلفا ومل جيد نعلني فال بأس
أن يقطع اخلف من حتت الكعبني ويلبسه ،وال بأس بأن حيرم املحرم إذا مل جيد
مئزرا يف ساويل حيتزم به احتزاما ،وإن مل جيد رداء ارتدى بكمي القميص أو
بجانبيه معرتضا ،وإن المس قبل إحرامه قرب ميقاته النساء ثم مل يتهيأ له يف
امليقات ماء تيمم تيمام واحدا ،ونوى بذلك أنه تيمم للجنابة واإلحرام ،وأجزاه
ذلك عند ذي اجلالل واإلكرام ،ثم َّ
أهل بام يريد اإلهالل به من حجته أو عمرته،
ولبس ثويب إحرامه ،ثم أحرم ولبى ،وإذا وجد املاء اغتسل غسال واحدا،
ويكون ذلك له جمزيا.
حدثين أبي ،عن أبيه :أنه سئل عن الغسل لإلحرام أواجب هو؟ فقال :هو من
وخلق من األخالق حسن ،ومن أحرم ومل يغتسل لزمه إحرامه ومىض
السنن،
ٌ
حلجه أو لعمرته إن كان فيها.
قال حييى بن احلسني _ :من أتى ميقاته عليال يف حال من علته ال يطيق معه
الدخول يف عمل حجته -فإنه ينبغي له أن خيلف إحرامه إىل آخر املواقيت التي بينه
وبني مكة ،فإذا بلغ آخر ميقات بينه وبينها أحرم قبل جوازه آخر مواقيتها.
فإن مل يطق اإلحرام ومل يعقل حدوده ومل يفهم لعلته أموره َأ َّ
هل باحلج له
غريه ،وأحرم عنه به ،وإحرامه به عنه أن جيرده من الثياب ،ويفيض املاء عليه إن
ُ
قدر عىل ذلك منه ،ثم يقول« :اللهم إن عبدك فالنا خرج قاصدا حلج بيتك

احلرام ،متبعا يف ذلك لسنة نبيئك  ،#فأدركه من املرض ما قد ترى ،ثم قد
( -)1الوعي :القيح واملدة .لسان
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جردناه من ثيابه وقصدنا به ما علمنا أنه قصده من إحرامه ،وقد أحرم لك باحلج
شعره وبرشه وحلمه ودمه».
ثم يلبي عنه ويسري به ،وجينبه ما جيتنب املحرم من الطيب وغريه ،فإن أرض به
التجريد ألبس ما حيتاج إليه من الثياب وكفر عنه ،فإذا دخل مكة فأفاق من علته
قىض ما جيب عليه من أعامل حجته ،وإن طاوله ما كان أوال به من علته وضعف
النحيزة( ،)1وآملته احلركة والقعود -طيف به يف حمفة( )2عىل رؤوس الرجال،
ووجب له ما دخل فيه من إحرامه من حجته أو عمرته.
ثم يمىض به إىل عرفة فيوقف هبا ،ويفاض به وقت اإلفاضة منها ،ثم حيرض به
مجعا ويبات به فيها ،ويوقف به عند املشعر احلرام ،ثم يسار به إىل اجلمرة -مجرة
وحيلق رأسه ،ثم ُيرمى اجلامر كلها عنه ،ثم ُيرد إىل الكعبة
فريمى عنهُ ،
العقبةُ -
فيطاف به طواف الزيارة ،ثم قد أحل وصار كغريه ُمن كان أحرم ثم أح َّل ،له ما
له ،وعليه ما عليه.
قال :وإن مات قبل إحالله مام كان فيه من إحرامه مل يغط رأسه ومل حينط بيشء
من الطيب.
وكذلك

بلغنا عن رسول اهلل ÷ يف رجل حمرم وقصته ناقته فقتلته ،فأمر

رسول اهلل ÷ به أن يغسل وال يغطى رأسه ،وقال :إنه يبعث يوم القيامة ملبيا.
قال حييى بن احلسني _ :إذا لبس املحرم قميصا ناسيا ،أو أحرم فيه جاهال -فإنه
ينبغي له أن يشقه من قبل صدره حتى خيرج منه ،وكذلك بلغنا عن رسول اهلل ÷
أنه فعل حني نيس.
وال جيوز له أن يأخذ صيدا ،فإن أخذه وجب عليه إرساله ،ويتصدق بيشء من
( -)1النحيزة الطبيعة .صحاح
( – )2املحفة –بالكرس :-مركب من مراكب النساء كاهلودج ،إال أهنا ال تقبب كام تقبب اهلوادج .صحاح
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الطعام بقدر إفزاعه له .وال جيوز له أن يقطع الشجر األخرض إال أن يكون شيئا يأكله
أو يعلفه راحلته.
يزوج ،فإن فعل شيئا من ذلك كان ذلك باطال ،وكان
واملحرم ال يتزوج وال ر
عقدة ملا عقد منه فاسدا .وإن جامع املحرم أهله فقد أبطل إحرامه ،وأفسد عليه
حجه ،وعليه أن ينحر بدنة بمنى كفارة ملا أتى ،ويميض يف حجه ذلك الباطل،
وعليه احلج من قابل.
وعليه أن حيج باملرأة التي أفسد عليها حجها ،وإن كانت طاوعته فيام نال منها
فعليها يف الكفارة مثل ما كان عليه :بدنة تنحرها ،وإن كان غلبها عىل نفسها
وقرسها ومل تطاوعه عىل ما نال منها فال كفارة يف ذلك عليها.
فإذا َح َّجا يف السنة املستقبلة وصارا إىل املوضع الذي أفسدا فيه إحرامهام
وجب االفرتاق من ذلك املوضع عليهام ،واالفرتاق فليس هو الرتك من الرجل
ملرأته ،وال التخلية يف سفره عن حرمته ،وإنام معنى االفرتاق أال يركب معها يف
حممل وال خيلو معها يف بيت ،وال بأس أن يكون عىل بعريه وهي تكون عىل
بعريها ،وتكون قاطرة إليه أو يكون قاطرا إليها.
حلم صيد( )1حالل وال حمر ٍم ،وما ذبح
قال :وال جيوز للمحرم أن يأكل َ
املحرم من صيده أو ذبح من صيد غريه فهو حرام عليه وعىل كل حالل ،وال
حيل له وال للحالل أكله يف حكم ذي اجلالل.
وإنام قلنا بذلك وكان األمر فيه عندنا كذلك ألن اهلل سبحانه يقول ﴿ :
          

[ ﴾     المائدة.]97

( – )1يف نسخة :أن يأكل صيد حالل.
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فلام أن حرم اهلل قتل الصيد عىل املحرمني مل جيز هلم ذبحه؛ ألن الذبح هو
القتل ،فكان ما قتل منه املحرم فاسد الذكاة غري ذكي ،وال حالل األكل وال
زكي ،فلام أن فسد عىل ذابحه ذبحه ومل يتم له ذكاته  -ملا كان من إحرامه وحتريم
اهلل عليه يف تلك احلال الصطالمه( -)1كان كمن قتل هبيمة قتال ،ومل يذبحها كام
أمره اهلل ذبحا ،فحرمت عىل الكلني بقتله إياها ،وإحداثه ما أحدث من خالف
ما أمره به فيها ،فكذلك أيضا حتريم ما ذبح املحرم من الصيد؛ ملخالفة الذابح
لربه يف ذبحه ،فكان ذبح املحرم للصيد -وقد حرم عليه ذبحه -كقتل احلالل
من الدواب ما أمر بتذكيته ،فلذلك قلنا :إنه ال جيوز حلالل وال ملحرم أكل ما
ذبح املحرم؛ ألنه قد ُهني عن ذبحه ،وحرم عليه ذلك من فعله.

إن أكل كل ما قتله من النعم ٌ
كام قلناَّ :
قاتل بوقذ أو برضب أو غري ذلك مام ال

يكون ملا قتله قاتله له به مذكيا حرا ٌم أكله عىل قاتله وغريه؛ ألن املوقوذة إنام حرم
أكلها بتحريم اهلل له ،وكذلك ما رضب بالعصا حتى يقتل فهو حرام عىل قاتله
وغريه ،وإنام حرم هذا حلظر اهلل له؛ فكذلك حرم ما قتل املحرم بذبح أو غريه
من الصيد بتحريم اهلل لقتله عليه.
قال :فإن اضطر مضطر حمرم إىل أكل الصيد أو امليتة كان له أن يأكل من امليتة
دون الصيد ،فإن خاف عىل نفسه من امليتة أكل من الصيد وفدى ،وال جيوز له
أكله إال من بعد املخافة عىل نفسه.
قال حييى بن احلسني @ :ولو أن رجال حالال اضطر إىل أكل ما ذبح املحرم من
الصيد أو امليتة لكانا يف املعنى والتحريم سواء عليه ،يأكل من أهيام شاء ما يعلق
روحه ويلزم نفسه.

( -)1أي قطعه من أصله.
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قال حييى بن احلسني _ :جتزي البدنة عن عرشة ،والبقرة عن سبعة من أهل
البيت الواحد ،والشاة عن واحد ،وجتزي البدنة عن عرشة متمتعني من أهل
سقت فعليهم
فض َّلت عنهم أو ُ ِ
بيت واحد ،فإن اشرتك سبعة يف بدنة أو يف بقرة َ
أن يبدلوا بدهلا ،فإن وجدوها من قبل أن ينحروا التي استخلفوها بعدها
فلينحروا أهيام شاءوا ،ولينتفعوا بثمن الذي تركوا؛ ألنه إنام عليهم هدي واحد
وليس عليهم هديان.
قال :ولو أهنم اشرتكوا يف هدي تطوعا ال جيب عليهم َف َض َّل منهم أو سق
منهم ،ثم وجده أصحابه وقد أخلفوا غريه مكانه -لوجب عليهم أن ينحروهام
مجيعا؛ ألن هذا اهلدي األول كان تطوعا ،فلام أن ضل مل جيب عليهم أن خيلفوا
مكانه فأخلفوا ،وكأهنم تطوعوا هبدي آخر ،فصارا مجيعا خارجني عن ملكهم
بجعلهم إياهام لرهبم؛ فلذلك قلنا بوجوب ذبحهام عليهم.

قال حييى بن احلسني _ :احلائض حترم كام حيرم غريها ،غري أهنا ال تصيل،
ولكن تتطهر وتغتسل إن شاءت ،وحتتيش وتستثفر وتلبس ثيابا نظيفة ،ثم هتل
باحلج وحترم وتفعل كام يفعل احلاج؛ فإن طهرت قبل دخول مكة اغتسلت
لطهرها ،ولبست ثياب إحرامها ،ودخلت فقضت ما تقضيه من النساء مثلها من
الطواف والسعي.
وإن دخلت مكة وهي يف طمثها مل تدخل املسجد حتى تطهر من حيضها ،فإذا
طهرت قضت مناسكها ،وسواء عليها إن كانت مفردة باحلج طافت قبل خروجها
إىل عرفة أو بعد رجوعها منها ،وال يضيق من ذلك يشء عليها وال عىل غريها.
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قال حييى بن احلسني _ :إذا دخلت املعتمرة بعمرة فلم تطهر حتى جاء وقت
اخلروج إىل احلج فإهنا ترفض تلك العمرة ،ورفضها هلا أن تنوي أهنا قد رفضتها
وتفرغت منها لغريها ،ثم تغتسل وتلبس ثوبا نظيفا من األقذار نقيا من دنس
الثار ،ثم هتل باحلج من مكة ،ومتيض إىل منى وعرفة ،فتؤدي ما يؤدي احلاج من
فروض حجه ،وتقوم بام يقوم به من مجيع أمره :من الوقوف بعرفات والرمي
للجمرات.
فإذا طهرت بمكة دخلت فطافت طوافا حلجها وسعت بني الصفا واملروة،
ثم عادت فطافت طواف النساء ،وهو الذي يدعى طواف الزيارة ،ثم قد أحلت
وحل هلا كل يشء كان عليها حراما ،وعليها دم تريقه بمنى؛ ملا كان من رفضها
لعمرهتا ،وعليها أن تقيض تلك العمرة التي رفضتها ،حترم هلا من أقرب
املواقيت إىل مكة :إن شاءت من مسجد عائشة وإن شاءت من الشجرة ،وإن
شاءت من ِ
اجل رعرانة( ،)1ثم تطوف هلا وتسعى ،وتقص من شعرها من بعد ما
كان من تقصريها منه حلجها تقصريا ثانيا لعمرهتا ،تقص منه يف كل مرة مقياس
أنملة ،وهي طرف اإلصبع.
قال حييى بن احلسني _ :تلبس املرأة القميص والقمص( )2واجلبة والرساويل

وا ِمل رقنعة( )3والربد والرداء ،وما أحبت من سوى ذلك من األشياء ،وال يكون يف
لباسها ثوب مصبوغ بزعفران وال ورس وال غريه مام كان مشبعا يف صبغه،
ظاهر الزينة يف لونه ،وال تتنقب ،وال تتربقع؛ ألن إحرام املرأة يف وجهها ،وال
( – )1اجلِ رعرا َنة –وقد تكرس العني وتشدد الراء :-موضع بني مكة والطائف .قاموس
(– )2القمص :غري موجودة يف (نخ).
( -)3ما تقنرع به املرأة رأسها.خمتار.

255

بأس أن ترخي الثوب عىل وجهها إرخاء لتسترت به ،فتسدله عليها إسداال ،وال
تلبس احليل للزينة ،وتتجنب ما يتجنبه املحرم كله ،وال ينبغي هلا أن تزاحم
الرجال يف طوافها وسعيها ،وال تطلب استالم احلجر يف الزحام بيدها ،واإلشارة
من بعيد جتزهيا ،وليس عليها يف طوافها وسعيها هرولة ،وال أن ترتفع فوق
آج ُر هلا ،والتوقي ملالكزة الرجال
الصفا واملروة ،والوقوف يف أسفلهام يف الزحام َ
أزكى حلجها.
قال حييى بن احلسني _ :ولو أن صبيا بلغ ليلة عرفة ،أو عبدا أعتق ،أو ذميا
أسلم ،فإن أمكنه أن يرجع تلك الليلة إىل مكة فيغتسل هبا ويبتدئ اإلحرام من
مسجدها ثم يلحق بأصحابه ،وكذلك الذمي عند إسالمه ،فيقف بعرفة مع
الناس فيميض يف مناسك حجه ،وقد حلق ما حلق غريه من املسلمني ،وأدى ما
وجب عليه من فرض رب العاملني.
قال حييى بن احلسني @ :وكذا لو كان منهم ما ذكرنا بعرفة مع زوال الشمس
أو بعد زواهلا فليحرموا منها ،وليمضوا فليقفوا مع الناس بموقفها ،ثم ليفيضوا
إذا أفاض الناس منها ،وليؤدوا ما يؤديه احلاج من مناسكه كلها ،وقد تم
حجهم ،وأدوا يف ذلك فرضهم.
قال حييى بن احلسني @ :ولو أهنم كان ذلك منهم ليلة النحر بجمع يف وقت
من الليل يمكنهم فيه أن يرجعوا إىل عرفة فيقفوا هبا قبل طلوع الفجر وقفة -فال
بأس أن حيرموا بمزدلفة ،ثم ينهضوا من ساعتهم حتى يقفوا بعرفة ،فإن وقفوا
هبا قبل طلوع الفجر من ليلة النحر فقد حلقوا حجهم ،وكمل هلم منه ما كمل
لغريهم ،وعليهم أن يتموا ما بقي من مناسكهم.
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قال حييى بن احلسني _ :ال ينبغي ملسلم أن خيالف تأديب اهلل سبحانه وال
تأديب رسول اهلل ÷ يف أن هيل باحلج يف غري أشهره ،وال أن يعقد اإلحرام
يف غري وقته ،ووقت اإلحرام باحلج فهو أشهر احلج ،وذلك قول اهلل تبارك
وتعاىل:

﴿          

[ ﴾    البقرة ،]196وأشهر احلج فهي شوال وذو القعدة،

وعرش من ذي احلجة ،وهو الوقت الذي جعله اهلل وقتا حلج عباده إىل بيته
احلرام ،وال ينبغي هلم أن يتقدموه ،بل جيب عليهم أن ينتظروه ،فمن أحرم من
قبله فقد أخطأ عىل نفسه وأساء ،وخالف ما أمر به وتعدى ،وجيب عليه ما
أوجب عىل نفسه ،وإن كان قد خالف يف ذلك تأديب ربه.
قال حييى بن احلسني – :-#وإنام وقت اهلل تبارك وتعاىل هلم هذا الوقت نظرا
منه هلم ،وعائدة بالفضل عليهم؛ لئال يطول إحرامهم ،فيسمج احلسن من
حاهلم ،وتتفاقم األمور عليهم يف أسباهبم من طول شعورهم وأظفارهم،
وتامدي تركهم للذاهتم مام أحل اهلل هلم من أزواجهم ،ولذيذ مأكلهم ،وسني ما
يلبسون ،ولذيذ ما به يتطيبون ،فسهل اهلل عليهم بقص املدة ما يشدده املتعدي
عىل نفسه من املحنة ،فتبارك اهلل أرحم الرامحني املتفضل عىل العاملني.
قال حييى بن احلسني _ :ولو أن رجال أراد احلج مفردا ،فغلط فلفظ فلبى
بعمرة ،ونيس أن يلبي بحجة -مل يلزمه ما لفظ به من عمرته ،ووجب عليه أن
يعود فيلبي بام نوى من حجته .وكذلك لو أراد التمتع بالعمرة إىل احلج فغلط
فلبى باحلج مل يلزمه ما لفظ به خمطئا من احلج ،ولزمه الذي عقد عليه نيته من
العمرة؛ ألن اهلل سبحانه يقول      ﴿ :

[ ﴾       األحزاب.]5
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قال :ولو أن رجال أحرم بحجتني معا كان عليه أن يميض يف حجته هذه
فيقضيها ،ويرفض الثانية إىل السنة املقبلة ،ويكون عليه لرفضها دم ،وعليه أن
يؤدي ما كان رفض منها يف السنة املقبلة.
قال :وإنام جيب ذلك عندنا عىل من تعمد ذلك ونواه ولفظ به وشاءه ،فعقدهام
معا ذاكرا غري ٍ
ناس ،وأما من أخطأ فيام بني اللفظ واملعنى ،فكانت نيته ومعناه
حجة واحدة ،فذكر معها حجة ثانية مل يرد ذكرها ،ومل يعقد عىل نفسه إجيابا هلا-
فال يلزمه غري ما نوى ،وال يؤاخذ بام أخطأ.
قال :ولو أن رجال َّ
أهل بعمرتني معا كان رافضا إلحداهام ،وعليه أن يميض
حتى يقيض األوىل التي لزمه عقدها ،ثم يقيض األخرى التي كان منه رفضها،
وعليه دم ملا رفض منها.
فإن كان ذلك يف وقت احلج فسواء عليه قىض التي رفض من عمرتيه قبل
احلج أو بعده إذا كان يف فسحة من أمره ،ويذبح اهلدي الذي وجب عليه يف
باجل َّزارين من مكة؛ ألنه حمل املعتمرين كام منى حمل احلاجني.
العمرة ر َ

قال حييى بن احلسني _ :املجمع عليه عند آل رسول اهلل ÷ أن العمرة
للشهر الذي ُع ِقدَ ت فيه و ُأ ِه َّل هبا ،دون الشهر الذي حيل منها فيه.
قال حييى بن احلسني  :#الواجب يف ذلك أن تكون للشهر الذي هيل هبا
ويعقدها املعتمر فيه عىل نفسه ،أال ترى أنه ساعة أهل هبا لزمته حدودها،
ووجب عليه إحرامها ،ودعي معتمرا هبا ،ووجب عليه التلبية باسمها ،وثبت
عليه مجيع حكمها ،فلام أن وجدناها لزمته ووجبت عليه يف الشهر الذي عقدها
عىل نفسه فيه -قلنا :إهنا هلذا الشهر دون غريه من الشهور ،مع ما يف ذلك لنا من
شواهد اخلرب املذكور أهنا للشهر الذي هيل هبا فيه دون الشهر الذي حيل فيه منها،
ويف أقل مام ذكرنا ما كفى أهل اإلنصاف وأغنى.
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قال حييى بن احلسني _ :ال يكون املعتمر متمتعا حتى هيل بالعمرة يف أشهر
احلج ،فإذا أهل هبا يف أشهر احلج فهو متمتع ،إن حج يف تلك السنة وجب عليه
دم؛ ألنه من الذين قال اهلل تبارك وتعاىل:
[ ﴾   البقرة.]195

﴿     

ولو أن رجال اعتمر وأهل بالعمرة يف شهر رمضان ،وطاف هلا وسعى يف

شوال ،ثم أقام بمكة حتى هيل باحلج وحيج -مل يكن عندنا متمتعا؛ ألن عمرته
كانت لشهر رمضان -إذ عقدها فيه -ومل تكن لشوال ،ولو أهل هبا يف شوال
كان متمتعا ،ورأينا عليه يف ذلك دما.
قال :ولو أن رجال من أهل الشام أو اليمن دخل بعمرة يف غري أشهر احلج
فقضاها ،ثم أقام بمكة حتى دخلت عليه شهور احلج ،فاعتمر وهو بمكة عمرة
أخرى أو عمرتني ،ثم أقام حتى حيج تلك احلجة يف تلك السنة -كان حكمه
حكم أهل مكة ،وليس هو من املتمتعني إىل احلج بالعمرة ،وليس جيب عليه يف
ذلك دم الفدية الذي جيب عىل املتمتعني.
قال حييى بن احلسني @ :وإن خرج هذا الرجل إىل ميقات بلده فجاوزه بميل
ثم عاود حمرما بعمرة ،أو عاود فأحرم هبا بمكة أو فيام بني ذلك ،بعد أن يكون
قد جاوز ميقاته -فهو من املتمتعني ،وعليه ما عليهم من الدم أو الصيام.
قال حييى بن احلسني _ :ال جيوز ملن كانت عليه عمرة قد رفضها أن يقضيها
حتى تنسلخ عنه أيام الترشيق ،وكذلك من أراد التطوع بعمرة فال يتطوع حتى
خترج عنه هذه األيام.
قال :ومن َجهِ ل وأهل بعمرة بمكة أو بمنى أو بعرفة وهو مفرد باحلج
فلريفض تلك العمرة التي أهل هبا ،ويمض فيام كان فيه من احلج؛ ألن العمرة
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ال تدخل عىل احلجة ،فإذا قىض ما كان عليه من حجه قىض من بعد خروج أيام
الترشيق ما رفض من عمرته التي كان قد أهل هبا وأوجبها عىل نفسه.
وكذلك ذكر عن أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب  #فيمن فعل مثل ذلك أنه أمره
وهيرِ يق دما لرفضه إياها.
برفض العمرة وأن يقضيها إذا انقضت أيام الترشيق ُ ،ر

قال حييى بن احلسني _ :إذا لبس املحرم لباس بدنه ،مثل القميص واجلبة
والرساويل وال َق َباء

()1

والدرع واجلوشن وغري ذلك مام يقع عىل البدن -ففيه

كفارة واحدة ،لبس ذلك كله معا أو متفرقا؛ ألنه إنام عليه كشف بدنه ،وطرح
اللباس عن جسده ،فإذا غطاه لعلة نازلة فسواء عليه غطاه بواحد أو بثالثة،
سواء كان ذلك يف وقت أو وقتني يف يوم أو يومني.
فإذا احتاج إىل تغطية رأسه لعلة نازلة فلبس َق َلنر ُسوة أو عاممة أو بيضة أو
مغفرا فعليه يف ذلك كفارة واحدة ،سواء لبسه كله معا أو لبسه متفرقا؛ ألنه كله
لباس الرأس ،وإنام أوجب اهلل عليه كشفه يف إحرامه ،فإذا غطاه بيشء واحد
فسواء عليه غطاه بأكثر منه أو مل يغطه إال به وحده ،وسواء غطاه بذلك كله يف
وقت واحد أو أوقات ،ما مل يكن خرج من تلك العلة التي غطاه هلا وعاد إىل ما
كان عليه من إحرامه أوال.
وكذلك اخلف واجلورب إذا لبس أحدهام فسواء عليه لبس الخر معه أو مل
يلبسه؛ ألنه إنام عليه كشف رجليه ،فإذا غطاهام لعلة نازلة فسواء غطاهام بيشء
أو بشيئني ،وكلام أدخلهام فيه من ذلك فسواء كان يف وقت أو وقتني ما دام يف
علته التي لبسه هلا.
( -)1القباء :ثوب يلبس فوق الثياب ويتمنطق عليه .الوسيط .واجلوشن :الدرع ،واجلوشن اسم
احلديد الذي يلبس من السالح .بتصف من لسان العرب.
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وكذلك إن لبس قميصا وعاممة وسوايل وخفا فجمع اللباس يف ذلك كله
يف وقت واحد فعليه كفارة واحدة ،وله أن يلبس ذلك كله أبدا حتى خيرج من
علته التي لبسه هلا.
قال حييى بن احلسني  :#وإن لبس لباس الرأس كله أو بعضه يف وقت ،ثم لبس
يف وقت آخر لباس البدن كله أو بعضه -كان عليه كفارتان ،الختالف الوقتني،
وكذلك إن لبس يف يوم ثالث أو وقت ثالث لباس الرجلني كانت عليه كفارة
ثالثة ،ثم له لبس ذلك أبدا حتى خيرج من العلة التي لبسه هلا.
قال حييى بن احلسني _ :ال بأس أن يظلل املحرمون عىل أنفسهم بام يسرتون
به بني الشمس وبينهم ،وليس ظالل املحامل والعامريات إال دون ظالل املظال
واملنازل املسقفات ،ولو َح ُر َم عليه استظالله يف حممله حلرم عليه استظالله يف
منزله؛ ألن االستظالل كله سواء بسقف كان أو خباء.
حدثين أبي عن أبيه :أنه سئل عن املظلة للمحرم فوق املحمل؟ فقال :ما رأيت
أحدا من أهل بيت النبيء ÷ خيتلفون يف التظليل للمحرم ،وأنه جائز إذا مل
يصب رأسه ،وقد يستحب له إذا استغنى عنه ومل يكن فيه ما يدفع به عنه أذى أن
َي رض َحى وال يظلل .وليس ظل املظلة عىل املحمل بأكثر من ظل األخبية وسقوف
البيوت التي قد أمجعوا أنه ال بأس به.
قال حييى بن احلسني _ :أفضل ذلك ملن مل حيج اإلفرا ُد وملن حج ،وإن أحب
حاج أن يدخل متمتعا فذلك له ،وكل حس ٌن ،ولوال أن التمتع فيه النقصان ملا
أوجب اهلل فيه عىل فاعله كفارة ،ومن أطاق أن يقرن ويسوق معه بدنة فذلك
فضل كبري ،وهو أفضلها.
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حدثين أبي عن أبيه :أنه سئل عن القران والتمتع واإلفراد يف احلج :أهيا أحب
إليك؟ فقال :لوال أن التمتع فيه النقصان ملا أمر اهلل فيه بالكفارة لقوله﴿ :

[ ﴾        البقرة ،]195فأمر اهلل فيه

بالكفارة .وكان يرى اإلفراد.

حدثين أبي ،عن أبيه :يف التمتع والقران واإلفراد ،فقال :اإلفراد أحب إيل ملن مل
أه ّل
حيج ،ومن متتع فذلك له ،ومن قرن فعليه بدنة يسوقها من املوضع الذي َ
منه ،وهو أفضلها.
قال حييى بن احلسني

_ :ال بأس بأن حيجم املحرم رقبته وساقيه

و َق َم رحدُ رو َت ُه( )1وذراعيه وحيث شاء من بدنه ،وليس عليه يف ذلك كفارة إال أن

حيلق شيئا من الشعر أو يقطعه ،فإن حلق منه ما يبني أثره يف الرأس أو القفا

فعليه دم حللقه ما حلق من شعره ،فأما ما مل يبن أثره ففيه صدقة عىل قدره ،وأما
احلجامة فال بأس هبا.
وقد بلغنا عن رسول اهلل ÷ أنه احتجم وهو حمرم ب َلحي مجل(َ ،)2ح َج َمه
ُ
خراش بن أمية اخلزاعي بقرن مضبب بفضة ،فقال رسول اهلل ÷ حني فرغ:
((عظمت أمانة رجل قام عىل أوداج رسول اهلل بحديدة)).
حدثين أبي ،عن أبيه :يف احلجامة للمحرم أنه قال :ال بأس هبا.
قال حييى بن احلسني _ :إذا َق َّبل املحرم لشهوة فأمنى فعليه بدنة ،وإن أمذى
فعليه بقرة ،وإن مل يكن من ذلك يشء وكانت مع ال ُق ربلة حركة وشهوة ومنازعة
طباع لذة كان عليه أن يذبح شاة.
( -)1القمحدوة :اهلنة الناشزة فوق القفا وأعىل القذال خلف األذنني ومؤخر القذال .قاموس.
( -)2هو بفتح الالم :موضع بني مكة واملدينة .وقيل :عقبة .وقيل :ماء .هناية
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َّ
يعودن
وإن ق َّبل لغري شهوة وال حركة أو ضم مل يكن عليه يف ذلك يشء ،وال
ليشء من ذلك.
حدثين أبي عن أبيه :يف حمرم َق َّب َل أو بارش فأمنى ،قال :عليه دم بدنة ،وإن أمذى
فعليه بقرة ،فإن كانت شهوة بال إمناء وال إمذاء فعليه شاة.
قال حييى بن احلسني  :#وإن محل املحرم امرأته من مكان إىل مكان فكان منه
حلملها حركة واهتشاش فسبيله سبيل القبلة يف اإلمناء واإلمذاء وغري ذلك ،إذا
كان يف محلها طالبا حلركة وتلذذ بضمها إليه ،فإن مل يكن يف محله إياها تلذذ وال
طلب لشهوة فأمذى فأكثر ما جيب عليه دم ،وإن تركه مل يلزمه إذا كان عىل ما
ذكرنا ،ومل يكن له بد من رفعها ووضعها ،وأفضل له وأجزل ألجره الكفارة؛
ألن ذلك أحوط يف الدين ،وأسلم عند رب العاملني ،فإن وجد عن ذلك مبعدا
ووض َعها وهو مستغن عن رفعها فأمذى فعليه دم.
فح َم َلها َ
َ

حدثين أبي ،عن أبيه :يف املحرم حيمل امرأته فيمذي ،قال :أكثر ما يلزمه إهراق

دم ،وال ينبغي له أن يدنو منها إذا خيش ذلك ،وإذا كان ذلك منه فيها وهو
مضطر إىل محلها كان عليه ما ذكرنا من الكفارة عند الرضورة ،وإذا كان ذلك منه
عبثا لزمته الكفارة يف فعله :إن أمنى فبدنة وإن أمذى فبقرة.
قال حييى بن احلسني _ :احلج عن امليت سبيل من سبل اخلري ،يلحقه أجر ذلك
إن كان أوىص به ،وإن كان مل يوص به فللحاج عنه أجر ما قصد من بره.
قال حييى بن احلسني  :#ومن ترك احلج وهو مؤس لعلة متنعه منه ،وكان

ُجم ر ِمعا( )1عىل احلج إن ختلص مام يصده عنه -فهو غري مأثوم ،وإن كان الذي
خلفه عن ذلك اشتغال بأمر نفسه يف دنياه عام فرض عليه من حجه إهله ومواله
كان آثام يف فعله ،غري مقبول عند ربه.
( -)1أمجع األمر :إذا عزم عليه .خمتار.
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حدثين أبي ،عن أبيه :أنه سئل َع َّمن ترك احلج وهو مؤس ،فقال :ما كان جممعا
عىل احلج فليس كالتارك له .قال :واستطاعة احلج التي جيب هبا احلج فهو الزاد
والراحلة وصحة البدن وأمان السبيل.
حدثين أبي عن أبيه :أنه سئل عن الشيخ الكبري والعجوز ال يثبتان عىل الدابة وال
حيج عنهام يف حياهتام؟
عىل الراحلة ،وال يقدران أن ُي َسافر هبام يف َحمر ِمل ،هل جيوز أن ُ َ
فقال :فرض احلج زائل عن هذين؛ ألهنام للحج غري مستطيعني ،وإنام فرض اهلل
احلج عىل من استطاعه؛ ألنه يقول سبحانه     ﴿ :

حجا عن أنفسهام أو حج عنهام أحد فحسن
[ ﴾  آل عمران ،]97فإن َّ
مجيل؛ ملا جاء من حديث اخلثعمية التي استفتت رسول اهلل ÷ أن حتج عن

أبيها فأمرها بذلك.

قال حييى بن احلسني _ :إذا رمى احلاج اجلامر وحلق ثم جامع قبل أن يطوف
طواف النساء فعليه دم ،وال يفسد ذلك حجه بعد أن قد رمى وحلق رأسه .وكذلك
املتمتع إذا جامع أهله قبل أن يقص وقد طاف وسعى فأكثر ما جيب عليه دم.
حدثين أبي ،عن أبيه :يف املتمتع يواقع أهله قبل أن يقص وقد طاف وسعى ،قال:
أكثر ما عليه يف ذلك أن هيريق دما ،وإن مل هيرق دما فأرجو أال يكون عليه بأس،
وإهراقه الدم أحب إلينا ،وأسلم له عند ربه سبحانه.

قال حييى بن احلسني _ :يستحب أن حتمل حىص اجلامر من مزدلفة ،فإن أخذه
آخذ من بعض جبال منى أو أوديتها أجزأه ذلك ،ويستحب له أن يغسله إن رأى
فيه دنسا أو أثرا .وإن رمى راكبا أجزأه ،وال يرمي باحلىص إال متفرقا واحدة
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واحدة ،يكرب مع كل حصاة ،فإن غلط فرمى هبن معا عاد فرمى بسبع حصيات
متفرقات واحدة واحدة.
ويرمي مجرة العقبة أول يوم بكرة ،واليوم الثاين مع الزوال ،واليوم الثالث مع
الزوال ،ويوم النفر األكرب فإذا انتفخ( )1النهار وأضحى فالرمي له جائز إىل الليل.
حدثين أبي ،عن أبيه :أنه سئل عن الرجل يرمي بسبع حصيات مجيعا؟ فقال:
أحب( )2إيل أن يفرقها.
حدثين أبي عن أبيه :أنه سئل عن حىص اجلامر من أين حتمل وهل تغسل؟ فقال:
يستحب محلها من املزدلفة ،وإن أخذها من غريها فال بأس ،وإن مل يغسلها فال
بأس إذا مل يكن فيها قذر يستبني.
حدثين أبي عن أبيه :أنه سئل عن الرجل يرمي بسبع حصيات معا ،فقال :أحب إلينا
أن يفرقها واحدة بعد واحدة ،وذلك الفرض عليه الواجب من( )3حكم اهلل تعاىل.
حدثين أبي عن أبيه :أنه سئل عن املريض هل ترمى عنه اجلامر؟ قال :إذا ُغ ِلب ومل
فريمى عنه ،وأكثر ما جيب عليه يف ذلك إذا مل
يقدر عىل أن َيرمي يف حال املرض ُ
يقدر أن يرمي أن ُيرمى عنه أو أن هيريق دما.
حدثين أبي عن أبيه :أنه سئل :عن رمي اجلامر راكبا؟ فقال :جيزيه ،ورميه عىل
رجليه أفضل وأشبه بأعامل الصاحلني قبله.
حدثين أبي عن أبيه :أنه سئل أي ٍ
ُ
أفضل لرمي اجلامر؟ فقال :زوال الشمس،
وقت
إال يوم النحر فإهنا ُترمى من قبل الزوال.
حدثين أبي عن أبيه :فيام يقول الرجل إذا رمى اجلامر ،فقال :يقول مع كل حصاة
( -)1قال يف الصحاح :ربام قالوا انتفخ النهار أو أعىل وهو باخلاء املعجمة.
( -)2ال يقال :هذا يدل عىل عدم وجوب التفريق؛ ألن حفيده اهلادي إىل احلق قد روى عن أبيه عنه
يف الكالم اليت قوله« :الفرض عليه الواجب» فهو إما رجوع عن األول ،أو أنه أطلق لفظ
أحب عىل سبيل الوجوب جتوزا.
( – )3يف نسخة :يف حكم اهلل.

265

يرمي هبا« :اهلل أكرب» ،ثم يتقدم أمام اجلمرتني األولتني إذا رماهام ويدعو بام
حرضه من الدعاء ،ويذكر اهلل ،فأما مجرة العقبة فريميها ويكرب مع كل حصاة وال
يقف عندها.
قال حييى بن احلسني _ :ال ينبغي أن ترمى اجلامر إال عىل طهور؛ ألهنا مواقف
كريمة رشيفة ،ومن رماها جاهال عىل غري طهور مل ُي رف ِسد ذلك عليه شيئا من
مناسكه .وأما رميهن قبل طلوع الفجر فال جيوز إال للنساء لضعفهن ،ومل
يرخص يف ذلك لغريهن.
احل َرم فقد قيل :إنه
فأما ما يروى من إرسال النبيء ÷ عبد اهلل بن عباس مع ر ُ

كان صبيا ،وقد حيتمل أن يكن هن رمني قبل الفجر ثم انصف هبن عبد اهلل بن عباس
إىل منزهلن ثم عاود فرمى يف وقت ما جيوز له الرمي من بعد طلوع الشمس.
حدثين أبي عن أبيه :فيمن رمى اجلامر عىل غري وضوء ،فقال :يستحب ملن رمى
اجلامر أال يرمي إال عىل طهور؛ ألنه موقف من مواقف التعبد والتذلل هلل سبحانه
ومنسك من مناسك العابدين ،ومن رمى أجزأه رميه.
حدثين أبي ،عن أبيه :أنه سئل عن رمي اجلامر قبل طلوع الفجر ،فقال :رخص يف
ُ
الرجال إال بعد طلوع الشمس.
اجلامر
ذلك للنساء ،وال يرمي
َ

عمن نفر يف النفر األول كيف يصنع بام بقي من احلىص لليوم
حدثين أبي عن أبيه :أنه سئل َّ
الثالث؟ فقال :ال يصنع هبا شيئا ويرتكها وينفر؛ ألن اهلل تبارك وتعاىل يقول﴿ :

[ ﴾            البقرة ،]201فإذا
حل له النفر حل له ترك رمي اجلامر لليوم الثالث.

حدثين أبي ،عن أبيه :أنه سئل عن احلائص ما تقيض من مناسكها؟ فقال :تقضيها
كلها إال الطواف بالبيت.
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حدثين أبي عن أبيه :أنه سئل عن امرأة حاضت يوم النحر وقد طافت قبل أن
تصيل ،فقال :إذا أمتت طوافها صلت بعد طهرها.

قال حييى بن احلسني _ :جيزي يف الضحايا اجلذع( )1من الضأن ،وال جيزي
جذع من غري الضأن من سائر األنعام كلها ،وجيزي من اإلبل الثني( ،)2ومن
البقر الثني ،ومن املعز الثني أيضا.
وإذا سلمت العني واألذن أجزأت األضحية ،وال جيزي عرجاء وال
جدعاء( ،)3وال ذات عوار ،فإذا اشرتيت سليمة مام سمينا من العيوب كلها من
العرج والعور واجلدع ،ثم حدث عليها حدث يف يد صاحبها بعد اشرتائه هلا
وبلغت املنحر -فال بأس هبا ،وأفضل ذلك ال ُبدر ن ملن قدر عليها باستيسار ثمنها،
ثم البقر بعدها ،ثم الشاء أدناها ،والضأن خري من املعز.
قال :وإذا ذبح احلاج أو نحر حلق رأسه أو قص ،وال حيلق وال يقص قبل أن
يذبح أو ينحر؛ ألن اهلل سبحانه يقول     ﴿ :

رأسه مل يفسد
[ ﴾ البقرة ،]195ومن جهل ففعل َ
وح َل َق قبل ذبح هديه َ

ذلك عليه مناسكه وال حجه.

حدثين أبي عن أبيه :أنه سئل عن قول اهلل سبحانه:

﴿  

[ ﴾البقرة ،]195فقال :ما تيرس وحرض ،فإن تيرست بدنة فهي أفضل ،وإن

حرضت بقرة فهي أفضل ،وحضورها وتيسريها فهو إمكاهنا بالغنى واجلدة،
وإال فشاة ،وهو الذي عليه الناس.
( – )1اجلذع من الضأن ما تم له حول.
( – )2الثني من اإلبل :ما تم له مخس سنني ودخل يف السادسة ،والثني منالبقر واملعز :ما تم له حوالن.
( -)3اجلدع :قطع األنف وقطع األذن ،وقطع اليد والشفه .خمتار.
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حدثين أبي عن أبيه :أنه سئل عن املحرم هل يذبح الشاة والبقرة واجلزور وحيتَش
لدابته؟ فقال :ال بأس بذلك.
حدثين أبي عن أبيه :أنه قال :اجلذع من الضأن جيزي يف الضحايا والثني من املعز.
حدثين أبي عن أبيه :أنه سئل عن األضحى كم هو من يو ٍم :بمنى واألمصار؟
فقال :األضحى إىل أن يكون النفر األول ،وكذلك يف األمصار.
حدثين أبي عن أبيه :أنه سئل عن البدنة عن كم من إنسان جتزي؟ فقال :البدنة
عن عرشة ،والبقرة عن سبعة من أهل البيت الواحد.
حدثين أبي عن أبيه:

يف رجل دخل مكة بعمرة متمتعا أحيلق أم يقص؟ قال:

يقص من دخل مكة بعمرة متمتعا ،وال حيلق إال بعد أن يرمي مجرة العقبة وبعد
أن يذبح يوم النحر.
وحدثين أبي عن أبيه :يف حمرم ينتف من شعر رأسه ثالث شعرات أو شعرتني،
فقال :ما قل من ذلك فصدقة جتزي عن ذلك ،وأما من أخذ من رأسه فأكثر
حتى يتبني األثر يف رأسه فام جعل اهلل من الفدية من صيام أو صدقة أو نسك.

قال حييى بن احلسني _ :من دخل متمتعا ومل جيد هديا صام قبل الرتوية
بيوم ويوم الرتوية ويوم عرفة ،وسبعة أيام إذا رجع ،كام قال اهلل سبحانه﴿ :
           

[ ﴾البقرة.]195

ومن خيش أن تفوته الثالثة األيام بمكة فال بأس أن يصومها قبل دخوله مكة

يف إحرامه ،فإن صام ثم وجد السبيل إىل اهلدي أهدى ،ومل يلتفت إىل ما قد صام
إذا كان يف وقت من أيام النحر.
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قال حييى بن احلسني @ :ومن جعل عىل نفسه امليش إىل بيت اهلل ثم مل يطق
ذلك ،قال :خيرج متوجها إىل حجه فيميش ما أطاق ويركب ما مل يطق ،وهيدي
لذلك هديا ،إن كان مشيه أكثر من ركوبه أجزته شاة ،وإن كان ركوبه أكثر من
مشيه أحببت له أن هيدي بدنة ،وإن استوى مشيه وركوبه اخرتنا له يف ذلك من
اهلدي بقرة ،ومن مل جيد ومل يستطع سبيال إىل غري الشاة أجزته -إن شاء اهلل
تعاىل -يف حال ضعف حاله وقلة ذات يده.
حدثين أبي عن أبيه :يف املتمتع يصوم ثم جيد اهلدي يوم النحر أو يوم الثاين،
فقال :إذا وجده يف يوم من أيام الذبح فليهد وال يعتد بصومه.
حدثين أبي عن أبيه :أنه قال :ال بأس أن يصوم الثالثة األيام يف الطريق إذا خيش
أن تفوته بمكة إذا كان مقبال إليها ،وإن صام األيام السبعة يف مرجعه يف الطريق
إىل أهله صام وهو راجع إىل أهله متوجها وهلم قاصدا ،وإن صامها يف أهله
وصلها ومل يفرقها.

قال حييى بن احلسني _ :ال بأس بأن يطوف الرجل بعد العص وبعد طلوع
الفجر إىل طلوع الشمس ،وال يكره الطواف وال الصالة له يف وقت إال يف األوقات
الثالثة التي هنى النبيء ÷ عنها .وال بأس أن يطوف الرجل بعض طوافه ثم
يعرض له عارض فيقطع الطواف ،ثم يعود فيبني عىل ما مىض من طوافه.
قال حييى بن احلسني _ :ومن خرج من أهل مكة أو غريهم إىل عرفات قص
الصالة ،وذلك املجمع عليه عند علامء آل رسول اهلل ÷.
حدثين أبي عن أبيه :يف رجل يطوف أسبوعني أو ثالثة كم يصيل هلام؟ قال :يصيل
لكل أسبوع منها إذا فرغ ركعتني.
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حدثين أبي عن أبيه :يف الرجل يطوف بعد الصبح أو بعد العص إىل غروب
الشمس ،قال :قد كان احلسن واحلسني –صلوات اهلل عليهام -وعبداهلل بن
عباس @ يطوفون بعدهام ويصلون.
وحدثين أبي عن أبيه :يف الرجل يفرق بني طوافه وسعيه ،فقال :ال بأس بذلك إن

كان تفريقه ذلك( )1لعلة مانعة حتى يكون ذلك يف آخر يومه أو من غده ،وإن
أبطأ عن ذلك فرتكه حتى تكثر أيامه فيستحب له أن هيريق دما ،وقد وسع فيه
هذا غرينا ،ولسنا نقول به.
حدثين أبي عن أبيه :أنه سئل عن إتامم الصالة بمنى؟ فقال :ال يتمها من كان يف
جي ِمع عىل مقام عرشة أيام عند أهل البيت -عليهم الصالة
حجه وسفره إال أن ُ ر

والسالم -فإهنم يقولون من عزم عىل مقام عرشة أيام أتم.

حدثين أبي عن أبيه :أنه سئل عن املحرم يقص من شارب احلالل ،فقال :ال بأس
بذلك ،إنام حيرم عليه قص شارب نفسه.
وحدثين أبي عن أبيه :أنه سئل عمن نيس التلبية حتى قىض مناسكه كلها ،قال :ال
يشء عليه ،وال ينبغي له أن يرتك ذلك متعمدا.
وحدثين أبي عن أبيه :يف قول اهلل عز وجل   ﴿ :

[ ﴾ الحج ،]34فقال :القانع :هو املمسك عن املسألة املضطر ،واملعرت:

فهو السائل.

قال حييى بن احلسني _ :إذا اختضبت املرأة يف اإلحرام فخضبت يدهيا
ورجليها يف وقت واحد فعليها كفارة واحدة ،إن خضبت يدهيا ومل تكن تريد
خضاب رجليها ومل تنو أهنا ختضبهام معهام فعليها كفارة ،فإن خضبت رجليها
بعد ذلك فعليها كفارة أخرى.
( – )1يف نسخة :لذلك.
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وإن خضبت أصبعا من أصابعها فعليها يف خضاهبا صدقة :نصف صاع من بر،
طرفت أنملة من أصابعها تصدقت بيشء من صدقة مقدار نصف املد ،فإن
وإن َّ
طرفت( )1أصابع كفها كلها فلتصدق بمدين ونصف ،تتصدق به عىل مسكينني،
وكذلك إن طرفت أنامل يدهيا مجيعا تصدقت عن كل أصبع بنصف املد.
قال حييى بن احلسني _ :أي قارن لبس ثيابا ال جيوز له لبسها ،أو حلق له
رأسا ،أو تداوى بدواء فيه طيب -فعليه يف ذلك كفارتان :كفارة لعمرته ،وكفارة
حلجته ،وإن فعل ذلك مفرِ ٌد أو معتمر فعليه كفارة واحدة.
ولو أنه تداوى بذلك الدواء الذي فيه الطيب يف موطن أو مواطن فعليه فيه
كفارة واحدة ،وكذلك لو قص مفرِ ٌد له ظفرا أحببنا له أن يتصدق بمد من طعام،
فإن قصه قارن أحببنا له أن يتصدق بنصف صاع من الطعام.
قال حييى بن احلسني _ :قال اهلل تبارك وتعاىل   ﴿ :
            
           
             

[ ﴾       املائدة.]97

واملتعمد لقتل الصيد من املحرمني الذي جعل اهلل عليه اجلزاء :فهو الذي

يريد قتله متعمدا ،يرميه بالسهم ،أو يطعنه بالرمح ،أو يرضبه بالسيف يريد قتله،
ويتعمد أخذه وهو ناس إلحرامه غري ذاكر ملا دخل فيه من حجه.

( -)1أي خضبت.
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فأما من قتله متعمدا ذاكرا ملا هو فيه من إحرامه فال بد له من التوبة النصوح
إىل اهلل من ذلك ،وهي كبرية أتاها جيب عليه اخلروج إىل اهلل منها ،وجيب عليه
معها اجلزاء ،والذي يقتله متعمدا لقتله وهو ناس إلحرامه فاجلزاء جيزيه كام
فرض اهلل سبحانه عليه؛ ألنه مل يأت بكبرية جيب التوبة منها .واجلزاء فهو مثل ما
يقتل ،حيكم به عليه ذوا عدل ،والعدل فهو البصري باحلكومة يف ذلك ،مع
الصالح يف الدين واخلشية لرب العاملني ،فمن كان قتل ما يكون جزاؤه شاة فلم
جيد الشاة أطعم عرشة مساكني إن أحب ،أو صام عرشة أيام؛ ألن عدل الشاة من
الصيام ما حكم اهلل به عىل املتمتع من صيام ثالثة أيام يف احلج وسبعة إذا
رجعتم ،فلام وجدنا اهلل تبارك وتعاىل قد أقام صيام العرشة األيام مقام أقل اجلزاء
عندنا -وهو شاة -قلنا :إن عدل كل شاة من الصيام عرشة أيام ،وقلنا :إن عدل
الشاة من اإلطعام إطعام عرشة مساكني؛ ألنا أقمنا إطعام كل مسكني مقام صيام
يوم ،وكذلك أقامه احلي القيوم حني يقول يف الظهار   ﴿ :
           

[ ﴾المجادلة.]4

فأقام إطعام كل مسكني مقام صيام يوم؛ فصح بذلك عندنا أن عدل الشاة

من الصيام صيام عرشة أيام ،ومن اإلطعام إطعام عرشة مساكني .فإن قتل
املحرم بقرة وحش أو نعامة فعليه يف النعامة بدنة حيكم هبا ذوا عدل ،فإن كره
البدنة لثقل مونتها ،وأحب أن حيكم عليه باإلطعام -فإنا نرى أن عليه إطعام
مائة مسكني ،وإن أحب أن حيكم عليه بالصيام حكم عليه بصيام مائة يوم .وهو
يف اجلزاء والصدقة والصيام باخليار ،أهين شاء فعل؛ ألن اهلل سبحانه قال:
﴿         

[ ﴾المائدة.]97
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فقال ،﴾﴿ :فجعل بذلك اخليار إىل صاحبه ،ومل يقل فإن مل جيد فكذا وكذا،

ولو قال ذلك مل جيز له اإلطعام حتى ال جيد اجلزاء ،ومل جيز له الصيام حتى ال جيد
اإلطعام ،كام قال اهلل سبحانه يف الظهار     ﴿ :

[ ﴾          املجادلة.]4

فلم جيز الثاين إال من بعد تعرس األول ،ومل جيز الثالث إال من بعد الضعف وعدم

االستطاعة .وإنام قلنا :إن عدل البدنة إطعام مائة مسكني ،أو صيام مائة يوم -ألنا
وجدنا البدنة تقوم مقام عرش شياه ،ووجدنا اهلل عز وجل قد أقام إطعام كل مسكني
مقام صيام يوم فيام ذكرنا من الظهار؛ فقلنا :إن البدنة يف القياس تعدل عرش شياه،
وإن كل شاة تعدل إطعام عرشة مساكني ،ففي العرش شياه عىل هذا القياس من
الطعام إطعام مائة مسكني ،وكذلك من الصيام ملن أراد الصيام مائة يوم ،عن كل
شاة عرشة أيام ،كام جعلها ذو اجلالل واإلكرام حني يقول   ﴿ :
             

[ ﴾     البقرة.]195

وكذلك أيضا عدل البقرة من اإلطعام إطعام سبعني مسكينا؛ ألهنا تقوم مقام

سبع شياه أو صيام سبعني يوما.
قال حييى بن احلسني  :#من قتل نعامة أو بقرة وحش فعليه بدنة يف النعامة،
وبقرة يف البقرة .ومن قتل حامر وحش فعليه فيه بقرة ،ومن قتل ظبيا فعليه فيه
شاة ،ومن قتل وعال أوجبنا عليه فيه كبشا ،ومن قتل ثعلبا فعليه فيه شاة ،ويف
احلامم شاة.
قال حييى بن احلسني @ :ومن قتل ظبيا من املحرمني يف احلرم فعليه فيه اجلزاء
وهو شاة -وقيمة الظبي ،وكذلك لو قتل حامما كان عليه اجلزاء وقيمة احلامم،وإنام قلنا وأوجبنا عليه اجلزاء لقول اهلل عز وجل:
[ ﴾المائدة ،]97وأوجبنا عليه قيمته حلرمة احلرم.

﴿    
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قال :ولو أن حمرما خىل كلبه يف احلل عىل صيد وأغراه به ،فلم يزل الكلب
يطرده حتى أخذه يف احلرم فقتله -وجب عليه أن خيرج قيمة الصيد؛ لقتل كلبه
إياه يف احلرم حني أغراه به ،ووجب عليه عدل ذلك :اجلزاء؛ ألنه صاده وأغرى
الكلب عليه وهو حمرم .وكذلك لو أغرى كلبه عىل صيد يف احلرم فلم يلحقه
حتى خرج إىل احلل فقتله يف احلل فعليه القيمة واجلزاء.
قال :ولو أن رجال حالال خىل كلبه يف احلل عىل صيد فقتله يف احلرم كان عليه
قيمة الصيد فقط.
قال :ولو أن احلالل أغرى كلبه عىل الصيد يف احلرم فقتله يف احلل كان عليه
قيمة الصيد؛ ألنه أغراه عليه يف احلرم.
ٍ
وحالل اشرتكوا يف قتل ظبي يف احلرم :إنه
وقال يف حمر ٍم مفرِ د وحمر ٍم قارن
جيب عىل القارن شاتان وقيمة الظبي ،وجيب عىل املفرد شاة وقيمة الظبي ،وجيب
عىل احلالل قيمته.
وقال يف حمرم دل حالال عىل صيد يف احلرم فقتله احلالل :إن عىل املحرم جزاء
الصيد وقيمته ،وعىل احلالل قيمته.
وقال :إن أفزع الصيدَ املحر ُم أو ُأ رفزِ ع بداللته أو بإشارته ومل يقتل -تصدق

املحرم بصدقة؛ إلفزاعه الصيد.

وقال :يف اليعقوب( )1واحلجلة والدبيس( )2والقمري( )3والرمخة( )4شاة شاة،
وكذلك روي عن أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب  ،#وذكر عنه أنه جعل يف
الريبوع والضب عناقا من املعز؛ لقول اهلل تعاىل:
[ ﴾المائدة ،]97وأوجبنا عليه قيمته حلرمة احلرم.
( -)1اليعقوب :ذكر احلجل ،واحلجلة :دجاج احلبش.
( -)2رضب من احلامم .املعجم الوسيط.
( – )3القمري :طائر يشبه احلامم .لسان
( – )4الرمخة :طائر أبقع يشبه النرس يف اخللقة .صحاح

﴿    
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قال حييى بن احلسني @ :فأما بيض النعام إذا كرسه املحرم أو أوطأه راحلته
فقد ذكر فيه عن أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب  ،#ما قد ذكر من القالص
اللوايت يرضبن ،فام نتج منهن أهدى ولده .وال أدري كيف هذا اخلرب أيصح أم
ال؟ وقد ذكر عن رسول اهلل ÷ :أنه جعل يف ذلك صيا ُم يوم عن كل بيضة
أو إطعا ُم مسكني ،وهذا -إن شاء اهلل -فأرجوا أن يكون صحيحا عنه ÷؛
ألنه أقرب إىل العدل والرمحة واإلحسان من اهلل والتوسعة.
قال :ومن قتل صيدا من حمرم أو حالل يف احلرم فال جيوز أكله ،وال حيل له وال
لغريه؛ ألن اهلل سبحانه ورسول اهلل ÷ قد حرما صيده يف احلرم ،وإذا حرم
صيده يف احلرم كان أكل ما صيد فيه حراما؛ألن صيده دون أكله ،وأكله أعظم من
صيده ،وما حرم صيده فأكله أعظم حتريام .وكذلك لو أن حمرما اصطاد صيدا فدفعه
إىل احلالل مل جيز للحالل لزومه وال أكله؛ ألنه حرام بصيد املحرم له.
قال حييى بن احلسني _ :يأكل احلاج من بدنته إذا كان قارنا ،ويطعم من شاء
من مساكني وغريهم ،وكذلك يفعل املتمتع هبديه ،وكذلك يفعل املضحي
بأضحيته .فأما اجلزاء يف الصيد ،والكفارة يف لبس الثياب وحلق الشعر ومس
الطيب وما أشبه ذلك -فال يأكل منه صاحبه شيئا ،وال ينتفع منه بيشء ،وال
يعطي حلام وال جلدا من جيزره له؛ ألنه يف معنى الصدقة؛ ألن اهلل سبحانه قال:
﴿[ ﴾       البقرة.]195

فجعل النسك يف مقام الصدقة؛ فجرى لذلك جمراها .ومن تصدق بيشء،

وأخرجه هلل ،وحكم به صدقة -فال جيوز له أن يرجع يف يشء منه.
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قال حييى بن احلسني _ :ولو أن حمرما قتل بقرة كانت أهلية فتوحشت مل يكن
عليه يف ذلك يشء ،وكذلك كلام توحش من الدواب األهلية فال بأس عليه أن
يقتله املحرم ويأكله .وأما الدواب الوحشية إذا استأنست وصارت يف املدن
وبني الناس فال جيوز للمحرم أكلها ،مثل حامر الوحش والنعامة والظبي وما
أشبهه من الصيود ،فهو مردود يف احلكم إىل أصله ،ال جيوز للمحرم التعرض
ليشء من أمره.
قال حييى بن احلسني _ :من اشرتى صيدا يف احلرم فعليه إرساله ،وال جيوز له
أسه وال أخذه .وكذلك لو اشرتاه يف احلل لرأيت له أن يرسله؛ ألن املحرم ال
ينبغي له أن يأس شيئا من الصيد وال حيبسه .وكذلك لو أن حمرما أخذ صيدا
فنتفه أو قصه فالواجب عليه أن يعلفه ويقوم عليه حتى ينبت جناحاه ثم يرسله،
فإن تلف يف يده كانت عليه الكفارة ،وإن نتف بعض ريشه أو جرحه أطعم عام
نتف من ريشه عىل قدر ما نقص من طريانه ،وكذلك خيرج قدر ما نقصه اجلرح
عىل قدر ما كان منه فيه من األثر.
قال حييى بن احلسني _ :إن طاف طواف النساء وهو جنب ناسيا ،أو طافت
امرأة حائض ناسية -فعليهام اإلعادة إن كانا بمكة ،وإن كانا قد حلقا بأهلهام
وصارا إىل بلدهام ثم ذكرا ذلك فعىل كل واحد منهام بدنة ،ومتى رجعا قضيا
ذلك الطواف.
قال :وإن نيس ٍ
ناس طواف النساء فلم يطفه فعليه الرجوع له من حيث كان ،إال أن
خياف عىل نفسه تلفا فينتظر أن خيرج مع الناس ،ويكون حاله يف ذلك حال املحص.
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وكذلك روي عن أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب  #أنه قال :يرجع من نيس
طواف النساء ولو من خراسان.
قال حييى بن احلسني @ :وإن جامع النساء قبل أن يرجع فيطوف ذلك
الطواف كانت عليه يف ذلك بدنة.
قال :ومن طاف الطواف الواجب ثم ذكر أنه مل يغسل ذراعه اليمنى فإنه يعود
فيغسلها ،ثم يغسل يده اليرسى ،ويمسح رأسه ،ويغسل رجليه ،ثم يعيد ما طاف.
قال حييى بن احلسني _ :إن أمكنه الرجوع للسعي فلريجع ،وإن مل يمكنه أجزأه
أن هيريق دما ،ومتى عاود احلج قىض السعي بينهام .ومن طاف بينهام عىل غري
وضوء ثم ذكر ذلك بعد خروجه مل يكن عليه يف ذلك يشء؛ ألن السعي ليس فيه
صالة ،وال ينبغي له أن يفرط يف التطهر للسعي بينهام؛ ألهنام موقفان عظيامن،
والساعي بينهام يف عبادة لربه؛ فينبغي له أن يتطهر ملا هو فيه من عبادته .وإن عرض
له عارض فقطع عليه سعيه فال بأس إذا عاد أن يبني عىل ما مىض من سعيه.
قال حييى بن احلسني _ :من نيس رمي اجلامر ثم ذكرها يف آخر أيام الترشيق
فلريمها ملا ترك من األيام ،وليهرق دما لتأخريه رميها ،وإن مل يذكر رميها حتى يصدر
الناس من منى فليهرق دما ،وليس عليه رمي؛ ألن وقت الرمي وأيامه قد خرجت.
قال :وإن نيس ٍ
ناس أن يرمي بحصاة أو حصاتني أو ثالث ،ثم ذكر ذلك من
الغد -فإنه يرمي ،ويطعم عن كل حصاة مسكينا .وإن نيس أن يرمي بأربع
حصيات مجرة من اجلمرات رمى هبن من الغد ،وتصدق عنهن بصاعني من
طعام .وإن نيس من حىص كل مجرة أربع حصيات ورمى كل واحدة بثالث
فليهرق لذلك دما ،ويعود فريمي بام نيس من احلصا إن كان يف أيام الرمي ،وإن
كان قد خرج وقت الرمي أجزأه ما أهرق من الدم.
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قال حييى بن احلسني _ :لو أن رجال ساق بدنة فنتجت يف الطريق فهي وما
نتجت هدي ،وال جيوز لسائقها أن يرشب من لبنها شيئا ،وال يسقيه أحدا من
خدمه وأعوانه ،ولكن ما فضل عن ولدها فليرتكه يف رضعها ،فإن خيش عليه
من تركه فيه َح َل َبه وتصدق به عىل املساكني؛ ألهنا ولبنها هلل رب العاملني.
قال :وإن رشب هو من لبنها أو سقاه أحدا من خدمه فليتصدق بقيمة ما
رشب منه أو سقاه ،وكذلك البقرة والشاة يذبح أوالدهام معهام.
قال :وال ينبغي ألهل األمصار أن يذبحوا أضاحيهم إال بعد طلوع الشمس
وارتفاعها ،وهو أفضل ،وهو الواجب ،وإن ذبحوا قبل طلوع الشمس مل جيزهم
ذلك ،ووجب عليهم أن يعيدوا فيذبحوا بعد طلوع الشمس وارتفاعها ،وبعد
االنصاف ورجوع اإلمام من الصالة .فأما أهل القرى والبوادي وحيث ال
مجعة جتمع فال بأس أن يذبحوا قبل طلوع الشمس وبعد طلوع الفجر؛ وإنام قلنا
بذلك ألن أهل االمصار جيب عليهم االجتامع واخلروج لصالة اإلمام واخلطبة،
فإذا وجب عليهم ذلك مل جيز هلم أن ينحروا حتى يصلوا ،والصالة فإنام جتب
بعد طلوع الشمس؛ فكيف بام ال جيوز إال بعدها من الذبح ،ويف ذلك ما يقول
اهلل سبحانه﴾   ﴿ :

[الكوثر].

فأمره بالصالة قبل النحر .والذبح بعد الصالة أفضل وأحب لدينا.

قال حييى بن احلسني _ :وإذا أخر املتمتع ذبح هديه حتى خترج أيام النحر
فعليه أن يذبح هديه الذي كان عليه ،وعليه أن هيرق دما لتأخريه ذبح هديه حتى
خرج ما خرج من وقته ،وله أن يأكل من األول هدي املتعة وليس له أن يأكل
من الخر؛ ألنه كفارة.
قال :ولو أن قارنا َّ
أخر نحر هديه وجب عليه ما وجب عىل املتمتع من الفدية،
وله أن يأكل من اهلدي ،وليس له أن يأكل من الفدية.

278

قال حييى بن احلسني _ :ولو أن رجال ساق هديا ،فمرض عليه اهلدي يف
الطريق ،فخاف من تلفه -فال بأس أن يبيعه ويستبدل بثمنه هديا غريه من ذلك
املكان ،فإن كان ثمنه أقل من ثمن ما يستأنف زاد عليه حتى يتم ثمنه ،وإن كان
ثمن املريض أكثر من ثمن ما اشرتى اشرتى بام يقي هديا آخر بالغا ما بلغ من
بقرة أو شاة ،وإن مل تبلغ الفضلة ثمن شاة اشرتى هبا طعاما فتصدق به عىل
املساكني بمنى ،وبعد نحره هلديه.
ب فنحر يف احلرم فقد بلغ حمله،
قال :وكل هدي لعمرة إذا بلغ احلرم ثم َعطِ َ
وال غرم عىل صاحبه .وكل هدي كان للحج فهو مضمون إىل يوم النحر ،وعىل
صاحبه غرمه إن تلف قبل ذلك اليوم.

عيل هلل أن أذبح ولدي عند مقام إبراهيم
قال حييى بن احلسني _ :ومن قالَّ « :

صىل اهلل عليه» فهذا ال جيوز له ،وال حيل له فعله ،وعليه يف ذلك أن يذبح كبشا
بمكة ،فيتصدق بلحمه عىل املساكني ،وإن كان قال« :أذبحه بمنى» ذبح يوم
النحر كبشا ،وليس له أن يأكل من ذلك شيئا :كان بمكة أو منى .وكذلك لو
قال :أذبح أخي ،أو أذبح نفيس -وجب عليه ذبح كبش ،وقد فدى اهلل إسامعيل
الذبيح صىل اهلل عليه بذبح عظيم ،وهو الكبش الذي فداه به تبارك وتعاىل.
عيل هلل إن كان كذا وكذا أن أذبح عبدي أو أمتي بمكة أو
قال :ومن قالَّ « :

بمنى» فإنا نرى له أن يبيعه ويذبح بثمنه ذبائح يف املوضع الذي ذكر من مكة أو

منى؛ ألن العبد مال من أمواله ،وليس حيل له ذبحه ،وقد أوجبه هلل عىل نفسه؛
فعليه أن خيرج ثمنه فيويف به نذره.
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عيل أن أذبح فريس بمنى» قلنا له :حلم الفرس ال جيوز أكله
وكذلك من قال « :هلل َّ

للمسلمني ،فبعه واشرت بثمنه بدنا وانحرها للمساكني ،فإن ذلك أقرب إىل رب
العاملني ،وأشبه بفعال املؤمنني ،وأبعد من الفساد والردى ،وأقرب إىل اخلري والتقوى.
قال :ومن قال« :هلل ع َّيل أن أذبح أم ولدي أو مكاتبي إن كان كذا وكذا»

فيجب عليه ما جيب يف ذبح أخيه أو ولده ،وذلك كبش يذبحه؛ ألن هؤالء ال
جيوز له بيعهم من أم ولده وال مكاتبه ،وليسوا له بامل ينفذ فيه أمره وهنيه ،وهبته
وبيعه؛ فلذلك مل نأمره فيهم بام أمرناه يف اململوك.

قال حييى بن احلسني _ :قد اختلف يف هذا ،وقيل فيه بغري قول وال قولني،
وتأول فيه غرينا غري تأويل وال تأويلني ،وأحسن ما عندنا يف ذلك وما سمعنا
عن أشياخنا أن خيرج فيام سمى من ذلك ثلث ماله فيصفه فيه ،ويلزم باقيه عىل
عياله وعليه.
فإن كان قال :ماله يف سبيل اهلل فليخرج ثلثه يف سبيل اهلل ،وإن كان قال :ماله
هلل فيصف ثلث ماله يف أقرب األفعال إىل اهلل ،وإن كان قال :مايل هدايا إىل بيت
اهلل أو أهديه إىل بيت اهلل اشرتى بثلث ماله بدنا وطعاما ففرق ذلك عند بيت اهلل،
يف أهل احلاجة من عباد اهلل.
حدثين أبي عن أبيه :أنه قال :من جعل ماله يف سبيل اهلل ،أو قال :أهديه إىل بيت
اهلل -فليخرج ثلثه فيصفه فيام تكلم به وأوجب إخراجه عنده ،ويلزم ثلثي ماله
عىل نفسه.
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قال حييى بن احلسني _ :من قال :أنا أهدي ولدي أو أخي أو أختي أو رجال
أجنبيا إىل بيت اهلل تعاىل فليس له سبيل إىل بيعه وال ذبحه بتحريم اهلل عليه ذلك من
فعله ،والواجب عليه يف ذلك أن حيمله حتى يغرم عنه وحيج به ويرده إىل بلده.
عيل أن أهدي عبدي أو أمتي» وجب عليه أن يبيعهام وهيدي
فإن قال« :هلل َّ

بثمنهام إىل الكعبة هدايا يفرقها يف املساكني ،ويطعمها من عبيد اهلل املحتاجني؛
ألن العبد واألمة خالف احلر واحلرة؛ ألنه جيوز له بيع أمته وعبده ،وال جيوز له
بيع غريهام من أهله؛ ألن عبده وأمته مال من بعض أمواله ،ينفذ أمره فيهام،
وجيوز فعله عليهام.

قال حييى بن احلسني _ :إذا حج العبد واألمة بإذن سيدهام فكل ما لزمهام من
كفارة أو جزاء يف لبس ثياب أو قتل صيد تعمد اململوك قتله ناسيا ملا هو فيه من
إحرامه -فهو عىل سيده ،إن شاء نسك عنه ،وإن شاء أطعم ،وإن شاء أمره
فصام .وإن قتل العبد صيدا وهو ذاكر إلحرامه متردا وفسقا -فليس جيب عىل
سيده أن يكفر عنه ما تعمد الفسق فيه ،وهو دين عليه حتى يعتق ،فيكفر بجزاء
أو يطعم أو يصوم .وكذلك إن تطيب أو لبس ثيابا لغري حاجة منه إليه ،وال علة
محلته عليه؛ متردا وظلام ،وتعديا عىل نفسه وغشام -فليس عىل سيده فيه كفارة،
وهو عىل العبد يف رقبته إىل عتقه .فإن حج العبد بغري إذن سيده فليس عىل سيده
أن يكفر عنه يف يشء من فعله :مضطرا كان إليه أو غري مضطر .فأما الصبيان فال
فداء عليهم يف يشء من فعلهم؛ ألهنم دخلوا فيام ال جيب عليهم ،وإن جنبهم
أولياؤهم ومحوهم من ذلك ما حيمونه أنفسهم فحسن ذلك ،وليس هو بالزم هلم.
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قال حييى بن احلسني _ :وأيام قارن أو متمتع أو مفرد بعث ببدنته ،وواعدهم
أن يقلدوها يف يوم معروف -فإنه إذا كان ذلك اليوم يف الوقت الذي أمر
بتقليدها فيه فقد وجب عليه اإلحرام بتقليدهم لبدنته بأمره ،وكذلك روي عن
رسول اهلل ÷
قال حييى بن احلسني _ :وأيام امرأة أحرمت بغري أمر زوجها فهو يف أمرها
باخليار :إن أحب وأمكنه أن يميض هبا حتى تقيض ما أوجبته عىل نفسها فعل،
وإن أحب أن يمنعها من ذلك وينقض إحرامها إن كان ال يقدر عىل الذهاب هبا
نقضه وبعث عنها ببدنة تنحر عنها ،ويعتزهلا حتى يكون اليوم الذي أمر بنحر
البدنة عنها فيه.
قال :فإن كان احرامها ذلك إحراما حلجة اإلسالم فال ينبغي له أن يمنعها وال
يردها إال من علة قاطعة له عن السفر هبا ،أو لغريه ُمن هو حمرم هلا من ولدها أو
قراباهتا ،فإن منعهم من الذهاب هبا مانع وقطعهم عن املسافرة هبا قاطع-
رصفها عن اخلطأ ،وردها عن املخاطرة والردى ،وأهدى عنها هديا ،فمتى
أمكنها ذلك بطيب من نفس زوجها هلا ،أو بأن متلك يوما نفسها -وجب عليها
أن تقيض ما كانت أهلت به من حجها .وأما العبد واألمة فمتى أحرما بغري أمر
سيدهام فله أن حيلهام وينقض عليهام إحرامهام ،وال جيب عليه أن هيدي هديا
عليهام ،فمتى عتقا أهديا ما كان عليهام من اهلدي األول ،ومضيا ملا كانا أوجبا
عىل أنفسهام مام أهال به من حجهام.
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كتاب النكاح


قال حييى بن احلسني _ :قال اهلل تبارك وتعاىل:

﴿ 

        

[ ﴾      النور] ،فأمر سبحانه بإنكاح األيامى إذا

أردن ذلك وأجزنه وسوغنه وأطلقنه ،واأليامى :فهن اللوايت ال أزواج هلن،
وقوله ﴾﴿ :فهو من أحراركم من بناتكم وأخواتكم وجامعة نسائكم،
وقد يدخل يف قوله ﴾﴿ :من ال زوجة له من رجالكم ،فأمر

بإنكاحهم وإعفافهم بالزوجات من نسائهم.

ٌ
إطالق منه
 ،﴾فهو

وأما قوله عز وجل:

﴿ 

ثم قال تبارك وتعاىل:

﴿       

وأمر منه بإعفاف مجيع
لتزويج املامليك من األحرار ،واألحرار من املامليك،
ٌ
خلقه ،وتزويج إمائه من عبيده.


[ ﴾النساء ،]3فبني بذلك ما أحل للرجال أن ينكحوا من النساء،

وأخرب أهنن أربع نسوة سواء ،ال جيوز ملسلم أن جيمع يف ملكه أكثر من االربع

من الزوجات احلرائر املتزوجات ،إال أن يكون لنبيئه ÷ ،فإنه قد أطلق له
ما أطلق من النكاح ثم حظر عليه ÷ من بعد ذلك الزيادة عىل تسع
زوجات ،وحرم عليه أن يستبدل هبن غريهن أو يزيد معهن سواهن ،فقال تبارك
وتعاىل لنبيئه ÷ حني أوقفه عىل ما حتته من النساء ،وحظر عليه من بعد
ذلك الزيادة معهن واالستبدال هبن فقال      ﴿ :
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 و، وأحل بنات العم وبنات العمة،]﴾ [األحزاب      
     ﴿ : فقال،بنات اخلال وبنات اخلالة

          
            
           
           

،]﴾ [األحزاب         

 واألخوال،فأطلق اهلل سبحانه نكاح من سمى من بنات العمومة والعامت

 وجلميع، وما ملكت اليمني من اإلماء اململوكات لرسول رب العاملني،واخلاالت
،÷  ثم أطلق له نكاح االمرأة املؤمنة التي وهبت نفسها لنبيئه،املسلمني
: وذلك قوله يف كتابه املبني،وحظره عىل غريه وجعلها خالصة له من دون املؤمنني
 واجلمع، وأجاز له تبارك وتعاىل نكاح تسع،﴾    ﴿

 ومل جيز للمسلمني اجلمع بني أكثر من أربع من أي النساء كن من األقارب،بينهن
.من النساء أو األقصني من البعداء
ثم أمر جل جالله عن أن حيويه قول أو يناله بإيتائهن ما تراضوا به بينهم من
       ﴿

: فقال،مهورهن

            

: فأوجب هلن املهور عىل أزواجهن إجيابا بقوله،]24﴾ [النساء



. والفريضة فمعناها حكم من اهلل باملهور للنساء عىل الرجال،﴾﴿

        ﴿

:ثم قال سبحانه

 يريد سبحانه ال جناح عليكم فيام،﴾     

: وطابت به أنفسهن من هبتهن للمهور التي كانت هلن عليكم،وهبن لكم
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 وسقط، أي ذلك كان جاز لكم أخذه،وهبنها لكم كلها أو وهبن لكم بعضها
ّ  وطاب لكم،عنكم إليهن دفعه
  ﴿ : كام قال سبحانه،وحل أكله
 وحكم للتي مل يدخل هبا.]4﴾ [النساء      
ومل يرخ سرته عليها زوجها وكان منه طالقها بنصف ما فرض هلا وكانا تراضيا
    ﴿

: وذلك قول اهلل سبحانه،عليه من مهرها

            
           

 فأوجب ملن،]235﴾ [البقرة

       

 إال أن تعفو فتهب ذلك،طلقت قبل الدخول نصف ما فرض هلا من مهرها
 أو يعفو زوجها عن النصف الذي حكم له بأخذه فيدفع إليها،النصف لزوجها
 ثم حض األزواج عىل العفو عن ذلك هلن والتسليم،ما فرض هلا من املهر كله
.﴾   ﴿ :له إليهن بقوله

وأجاز ذو اجلالل واإلكرام نكاح اإلماء املسلامت ملن مل جيد من االحرار

     ﴿ : فقال،سبيال إىل نكاح احلرائر املحصنات
        

 واألهلون، ثم أمر أال ينكحن إال بإذن أهلهن،]25﴾ [النساء 
 َو َح َكم ملن أنكح من االماء باملهر الذي تراضا به،ها هنا فهم املالكون لالماء

: فقال، وفرضه سبحانه فرضا،الزوج ومواليهن بينهم ُح ركام واجبا
       ﴿

 تزوجوهن نكاحا: يقول،]25﴾ [النساء

   

 وحرم رسول اهلل ÷ نكاح. وال تسافحوهن سفاحا حراما،صحيحا حالال
 ((إن تزوجت:÷  وقال،)) ((ال تتزوج أمة عىل حرة:األمة عىل احلرة فقال
.))االمة قبل احلرة ثم تزوجت احلرة بعد األمة فنكاحهام ثابت
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قال حييى بن احلسني @ :يريد بذلك ÷ إذا علمت احلرة باألمة ودخلت
عليها عىل بصرية.
قال حييى بن احلسني _ :حيرم عىل املسلمني نكاح كل ذات رحم حمرم وذلك
فقول األعز األكرم    ﴿ :
       
       
          
          
             

[ ﴾النساء] ،فحرم اهلل تبارك وتعاىل األمهات؛ فحرم بتحريمهن كل من

و َلدَ ُه ّن من اجلدات وإن علون فارتفعن ،وتبا َي َّن يف الوالدة لألمهات فافرتقن؛

ألهنن جدات ،واجلدات فهن أمهات .وحرم اهلل تبارك وتعاىل عىل املؤمنني
بناهتم وما ولدن من األوالد ،وأوالد أوالد األوالد وإن سفلن يف الوالدة ،فهن
بحكم اهلل تعاىل لألجداد بنات ،ال حيل هلم نكاحهن بام حرم اهلل من نكاح
أمهاهتن.
وكذلك حرم جل جالله عن أن حيويه قول أو يناله األخوات؛ فحرم
بتحريمهن بناهتن عىل أعاممهن ،وما ولد بناهتن من البنات وبنات البنات وإن
بعدت مواليدهن عىل إخوة جداهتن؛ ألهنم وإن تباعدوا منهن أعاممهن ،واحلكم
فيهن وإن سفلن بالتحريم عىل أعامم جداهتن كحكم أخواهتم اللوايت نطق
الكتاب بتحريمهن عليهم؛ ألهنن يف املعنى كبناهتم؛ إذ هن بنات أخواهتم.
وكذلك حر م اهلل العامت واخلاالت؛ ألهنن يف عداد الباء واألمهات.
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وحرم اهلل تبارك وتعاىل بنات اإلخوة وبنات األخوات؛ ألهنن من العمومة
كالبنات؛ تعظيام منه لقريب القرابات ،وتأكيدا منه عىل عباده يف صلة الوالدات،
فصار حكم بنت أخ املسلم كحكم بنته عليه ،وكذلك حكم بنت أخته لديه.
ثم حر م سبحانه األمهات املرضعات ملن أرضعن من البنني والبنات عىل
البنني وأبناء البنات والبنني وإن سفل ميالدهم؛ ألهنن بإرضاع الباء وإن بعدن
أمهات األبناء ،وكذلك حرم األخوات من الرضاعة عىل إخواهنن ،وحرم
األخوة من الرضاعة عىل أخواهتم؛ فحرم بذلك نكاحهن عىل أبناء أخواهتن.
وحرم نكاح بنات األخوات من الرضاعة عىل إخوة أمهاهتم؛ ألهنم أعامم
هلن ،وال حيل نكاح األعامم من الرضاعة وال العامت لبني األخوة وال بني
األخوات وما سفل من ذلك ،فيحرم عىل األعىل املراضع للجد كذلك.
ثم حرم سبحانه أمهات النساء عىل أزواج بناهتن إذا كانوا قد دخلوا بالبنات
أومل يدخلوا ،فال حيل هلم نكاح األمهات؛ تعظيام منه حلرمة األم عىل زوج بنتها،
وهنيا منه عن أن ينكح األم بعد ابنتها.
ثم حرم ابنة املرأة عىل زوج أمها إذا دخل هبا ،وجعلها بحكمه ربيبة حمرمة
عىل زوجها ،فأقامها منه يف التحريم عليه بنكاح أمها كمقام بنته ،فحرمت
الربائب عىل الرجال بتحريم ذي القدرة واجلالل إذا دخل بأمهاهتن ،وبنات
الربائب عىل أزواج اجلدات حمر مات كتحريم البنات.
وحرم َّ -
جل ثناؤه وعز بكريم واليته أولياؤه -عىل الرجال نساء أبنائهم
َّ
الذين من أصالهبم ،وحرم عىل األبناء نكاح ما نكح الباء؛ استعطافا لآلباء عىل
نساء أبنائهم بالتحريم هلن عليهم ،فجعلهن من آباء أزواجهن يف التحريم عليهم
كاملحرمات من بناهتم وأخواهتم وربائبهم الاليت يف حجورهم .وجعل نساء
الباء حمرمات عىل من ولدوا من األبناء؛ تعظيام منه حلق الباء عىل أبنائهم.
وجعل أزواج آبائهم يف التحريم عليهم كأمهاهتم ،فقال يف ذلك سبحانه:
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﴿[ ﴾          النساء،]22
يقول :إال ما قد مىض من فعل اجلاهلية اجلهالء ،وما كانوا خيطئون به عىل

أنفسهم يف نكاح أزواج الباء من األبناء.
وكذلك حرم تبارك وتعاىل اجلمع بني األختني؛ نظرا منه للعباد ،وإصالحا
ِ
التبار والتقوى؛ ملا يف
منه تبارك وتعاىل بذلك يف البالد ،ومعونة منه لعباده عىل
اجتامع األختني عند الزوج من الشحناء ،والتباغض بينهام واالعتداء ،وما ال
يطقن دفعه من قطيعة األرحام ،واملخالفة يف ذلك حلكم اإلسالم ،ولشدة
التغاير بينهام الذي قد يفعله ويأتيه غريهام من الرضائر املتضارات ،واألزواج
املتغايرات ،فوصل اهلل سبحانه بني األختني؛ نظرا منه هلام بام حرم عىل مجيع
الرجال من اجلمع بينهام .وحرم سبحانه إنكاح املرشكني حتى يؤمنوا ،ونكاح
ن ،وقال يف ذلك سبحانه  ﴿ :
املرشكات حتى يو ِم َّ
         
         

[ ﴾البقرة.]219
قال حييى بن احلسني _ :بلغنا عن رسول اهلل ÷ أنه قال(( :ال نكاح إال
بويل وشاهدين)).
وبلغنا عن زيد بن عيل ،عن آبائه ،عن عيل بن أيب طالب  %أنه قال(( :ال
نكاح إال بويل وشاهدين ،ليس بالدرهم وال بالدرمهني وال اليوم وال اليومني،
شبه السفاح وال ،رشط يف نكاح)).
وبلغنا عن رسول اهلل ÷ أنه قال(( :ال نكاح إال بويل وشاهدي عدل،
فمن مل يكن هلا ويل فالسلطان وليها)).
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قال حييى بن احلسني @ :يريد ÷ بقوله ((السلطان وليها)) إمام املسلمني الذي
جيب عليهم طاعته ،وحيرم عليهم معصيته ،فإذا عدم ذلك فرجل من خيار املسلمني.
قال :ولو أن رجال تزوج امرأة بغري تزويج وليها ،وأشهد عىل تزوجيها
شاهدين -كان ذلك النكاح باطال؛ ألنه نكاح ُع ِقدَ دون األولياء ،وال نكاح إال
نكاح َع َقدَ ه ويل ،أو إمام املسلمني إذا مل يكن ويل ،أو نكاح عقده رجل عدل من
املسلمني إذا عدم الويل وإمام املسلمني؛ فأما إذا كان الويل قائام بعينه فال جيوز
نكاح حرمته إال بإذنه ،وال يتم عقد نكاحها إال بعقده.
حدثين أبي عن أبيه ،عن أيب بكر ابن أيب أويس املدين ،عن حسني بن عبد اهلل بن
ضمريه ،عن أبيه ،عن جده ،عن عيل بن أيب طالب  #قال :قال رسول
اهلل ÷(( :ال نكاح إال بويل وشاهدين)).
وبلغنا عن ر سول اهلل ÷ أنه قال(( :ال تنكح املرأة إال بويل وشاهدين،
فإن نكحت فهو باطل ،فإن نكحت فهو باطل)) ،حتى قال ذلك ثالثا.
وبلغنا عن أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب  :#أنه قال( :ال نكاح إال بويل،
فمن نكح فهو باطل).
حدثين أبي عن أبيه :أنه سئل عن رجل نكح امرأة بغري ويلَ ،ز َّو َج ُه رجل جعلته
وليها ،وأشهد رجلني ،فقال :ليس ألحد أن ينكحها إال بإنكاح وليها ،إال أن
يعضلها الويل أو يصري إىل املضارة هلا ،ومن مل يكن هلا ويل ولت أمرها رجال من
املسلمني فأنكحها ،وال بدّ يف كل نكاح من إشهاد رجلني عدلني.
قال حييى بن احلسني @ :معنى قول جدي القاسم @ يف الويل إال أن
يعضلها أو يصري إىل املضارة هلا .يريد أنه إذا أعضلها نظر إمام املسلمني يف
أمرها :فإما أجربه عىل إنكاحها ،وإما زوجها اإلمام من دونه كفؤا هلا ،فإن مل
يكن إمام ولت رجال من املسلمني أمرها فعقد عقدة نكاحها.
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قال حييى بن احلسني _ :األولياء فهم العصبة املتناسبون ،الذين هم واحلرمة يف
النسب جمتمعون ،وأوالهم بعقد نكاح املرأة وتزوجيها أحقهم بوراثة ما ترتكه من
مرياثها ،فأوهلم االبن ،ثم ابن االبن وإن سفل ،ثم األب ،ثم اجلد أب األب وإن
عال ،ثم األخ لألب واألم ،ثم األخ لألب ،ثم ابن األخ لألب واألم ،ثم ابن األخ
لألب ،ثم العم لألب واألم ،ثم العم لألب ثم ابن العم ألب وأم ،ثم ابن العم
لألب ،ثم املوىل وهو املعتق ويل النعمة.
قال :ويستحب لألب واجلد أن يعقدا دون االبن وابن االبن؛ ألن ذلك أقرب
إىل احلياء واإلحسان ،وقد قال رسول اهلل ÷(( :احلياء من اإليامن ،وال إيامن
ملن ال حياء له)).
قال حييى بن احلسني @ :وال جيوز أن يعقد من هؤالء الذين ذكرنا عقدة نكاح
وجي َّوز فعله،
املرأة رجل ومعه من هو أوىل منه ُمن قد سمينا إال أن يأذن له ُ َ
فيجوز له ما فعل من ذلك ،وتثبت العقدة بني الزوجني كذلك.
حدثين أبي عن أبيه :أنه قال :األولياء هم الذين يعقدون عقدة النكاح ،دون
األوصياء.

قال حييى بن احلسني _ :ال جيوز لويل من األولياء أن ينكح أحدا من النساء
إال بإذهنا إذا كانت قد بلغت مبالغ النساء ،ثيبا كانت املرأة أو بكرا ،وقد رخص
لألب يف تزويج ابنته الصغرية ،ومل يطلق ذلك له يف الكبرية إال بأمرها ،وقد
جعل رسول اهلل ÷ صموت البكر إذهنا ،فإذا صمتت فقد رضيت ،وإذا
رضيت بكفئها أنكحت.
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وقال :الصداق عىل ما تراىض به األهلون بينهم من قليل أو كثري إذا كان أكثر
من عرشة دراهم أو عرشة سواء ،فأما أقل من عرشة فال يكون مهرا عندنا،
وترايض األهلني فإنام معناه رضا املرأة بام يعطيها ورضا الرجل بام سمى وطلب
منه إذا كان ذلك عرشة دراهم فصاعدا.
وقال يف وليني أنكحا امرأة من رجلني :إن كان أحدهام أقرب يف النسب إليها
جاز عقدُ ُه عليها إذا رضيت بإنكاحه إياها ،دون الخر الذي هو أبعد يف النسب
منها؛ ألنه ال جيوز لألبعد أن يعقد دون األقرب ،فإن مل يعلم أهيام عقد أوال وكان
الوليان كالهام يف القرابة سواء ابتدأ العقد ملن رضيت به من الزوجني ،فزوجت
منه ،وصريت بنكاح جديد إليه ،إال أن ترىض بأحدهام وتسخط أحدهام فيثبت
النكاح بينها وبني من رضيت به منهام إذا قد عقد نكاحه إياها وليها الذي ليس
يف القرابة أقرب منه.
حدثين أبي عن أبيه :أنه قال يف الرجل يزوج ابنته املدركة البكر وهي كارهة،
فقال :ال تنكح املرأة البكر إذا بلغت إال بعد استئامرها وإن كان األب هو املنكح
هلا ،فإن أنكحها ومل يؤامرها فاألمر أمرها يف نفسها.
حدثين أبي عن أبيه :أنه سئل عن وليني المرأة زوج أحدهام من رجل ،وزوج
الخر من رجل آخر ،فقال :العقد لألول منهام ،فإن مل يعرف األول منهام ابتدأ
النكاح فأنكح أحدهام نكاحا مستقبال ،وإن رضيت بنكاح الخر ومل ترض
بنكاح األول فالنكاح بينها وبني من رضيت به ،ومن مل ترض به فال عقد له.
وحدثين أبي عن أبيه :أن ابن عم له خطب إليه بنت أخيه حممد بن إبراهيم فزوجه
إياها ،فبعث إليه بأربع مائه دينار ،فأخذ منها دينارا ورد إليه الباقي.
وحدثين أبي عن أبيه أنه قال :أدنى ما جيوز يف الصداق -وهو ما جاء عن أمري
املؤمنني عيل بن أيب طالب  :-#وهو عرشة دراهم قفلة.
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قال حييى بن احلسني _ :املتعة عندنا فهي النكاح واالستمتاع بالنساء عىل
طريق ملك عقدة النكاح بعقد األولياء وشهادة عدلني من الشهداء ،ويف ذلك
ما يقول اهلل تبارك وتعاىل:

﴿      

[ ﴾النساء ،]24يريد ما استمتعتم به منهن بإنكاح أوليائهن فآتوهن

أجورهن ،واألجور ها هنا فهي املهور ،فأما ما يقول به أهل الشناعات،
والطالبون للتعلالت ،اهلاتكون للحرمات ،من أن املرأة تعقد عقدة نكاحها فيام
بينها وبني زوجها من دون من جعل اهلل أمرها إليه من أوليائها -فال يلتفت إىل
قوله ،وال يتكل عليه؛ ألن اهلل سبحانه قد أبطل قول من قال بذلك ،وكان يف
وبني
التعدي يف القول كذلك -بام بني من احلكم بعقد عقدة النكاح لألولياءّ ،
ِم رن َح ر
ظر ذلك عىل النساء ،فقال سبحانه  ﴿ :
 
 

[ ﴾النور ،]32وقال سبحانه:

[ ﴾البقرة ،]230وقال سبحانه:

﴿  

﴿  

[ ﴾النساء ،]25ففي ر
كل ذلك يأمر اهلل سبحانه وينهى من جعل اهلل عقدة

النكاح إليه من األولياء ،ولو كان كام يقول املبطلون ،ويتأول من االفرتاء عىل اهلل
املفرتون -ألمر النساء وهناهن يف ذلك كام أمر أولياءهن ،ولكن اهلل رؤوف رحيم،
ذو قدرة وامتنان كريم ،كيف جييز ذلك أو يأمر به أو هلن يطلقه وهو يقول﴿ :

[ ﴾          األعراف ،]27وأي فاحشة
احل َر ُم
أعظم من أفعال من يويل النساء اإلنكاح ألنفسهن دون الرجال ،إذا خلرج ُ
من أيدي أوليائهن ،وهلتكن ما رضب اهلل من احلجاب عليهن ،وملا وجد فاجر

مع فاجرة يفجر هبا إال ا ّدعى وادعت أنه تزوجها؛ ليصفا بذلك ماحكم اهلل به
من احلدود عليهام ،ولو كان ذلك كذلك ثم ادعيا عند ظهور الشهود عليهام ذلك
ملا صحت للشهود شهادة ،وال وجبت عىل أحد بشهادهتم عقوبة؛
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ألن الفاسقني ال جيرتيان عىل الفسوق إال وهام عىل الكذب أجرأ ،وبقول املحال
مام يدرءان به احلدّ عن أنفسهام أحرى ،ولو جاز ذلك يف املسلمني ملا قام يشء
من حكم رب العاملني يف الزانني الفاسقني ،والجرتأ بذلك عىل اهلل سبحانه كل
فاجر ،ولو كان ذلك حقا -تعاىل اهلل عن ذلك -ملا كان لقوله سبحانه:
﴿          

[ ﴾    النور ]2معنى؛ ألنه ال يوجد ٍ
زان أبدا فيحب أن هيتك بني

املسلمني هتكا ،بل كان يدعي التزويج هلا ،ولكانت هي تقر له بذلك فيها؛
خشية من وجوب احلد عليه وعليها ،فمتى -لوكان ذلك كام يقولون -يصح
حكمهم يف الزنا؛ إذ حيكمون والزناة يدعون ما يدعون من النكاح ملا به يزنون،
كال إن اهلل ألحسن تقديرا وحكام من أن جييز قول من يقول حماال وزورا.
قال حييى بن احلسني @ :ولو أن رجال و ّكل وكيال بأن ينكح حرمته من
الرجال ملن رأى إنكاحه جلاز ذلك للوكيل ،وكذلك حكم الواحد اجلليل.
وقال :ليس للويص أن ينكح من حتت يده من أوالد املوتى املوصني إليه هبم؛
ألن األولياء أوىل بمن حتت أيدي األوصياء من حرماهتم ،واألولياء من العصبة
األقرباء فهم الذين يعقدون عقدة نكاح النساء ،دون من أويص هبن إليه من
األوصياء ،ال جيوز للويص من ذلك أمر إال أن جييزه له العصبة ،ويأمروه بعقده
فيمن حتت يده من القرابة ،فإن أمروه بيشء من ذلك جاز له فعله ،كام جيوز
لغريه لو وكل بذلك عقده.
حدثين أبي عن أبيه :أنه سئل عن نكاح املتعة ،فقال :ال حيل نكاح املتعة؛ ألن
املتعة إنام كانت يف سفر سافره النبيء ÷ ،ثم حرم اهلل ذلك عىل لسان
رسول اهلل ÷ ،وقد روي عن أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب  #بام قد
صح أن رسول اهلل ÷ هنى عنه.

293

وأما من احتج هبذه الية ُمن استحل الفاحشة من الفرقة املارقة يف قول اهلل
عز وجل[ ﴾       ﴿ :النساء،]24
فاالستمتاع :هو الدخول هبن عىل وجه النكاح الصحيح ،وإيتاؤهن أجورهن:

فهو إعطاؤهن مهورهن ،إال ما وهبن بطيب من أنفسهن ،والرتايض فهو
التعاطي ،وال جيوز النكاح إال بويل وشاهدين؛ ألن يف ذلك ترك ما بني اهلل فيه،
وخروج النساء من أيدي األولياء ،وإبطال ما جعل اهلل لألولياء فيهن ،وما حكم
به لألولياء عليهن ،أال تسمع كيف يقول ال رشيك له ﴿ :
   

[ ﴾النور ،]32وقال:

[ ﴾   البقرة ،]219وقال:

﴿

﴿ 

[ ﴾   البقرة ،]230فلو كان األمر يف ذلك إليهن لبطل األمر يف

هذا كله من أيدي الرجال ،وخلرج من أيدي األولياء أمهاهتم وبناهتم وأخواهتم

وحرماهتم ،ولقد كان هذا ومثله يف اجلاهلية اجلهالء وإنه ليستعظم وهيرق فيه
بني الناس كثري من الدماء ،ويكون فيه فساد عظيم بني األولياء من الرجال
والنساء ،فكيف يف اإلسالم الذي جعله اهلل يصلح وال يفسد ،ويؤكد احلقوق
بني أهلها ويسدد ،ولقد أدركنا مشائخنا من أهل البيت  %وما يرى هذا منهم
أحدٌ حتى كان بأ َخ َر ٍة( )1فحدَّ ث سفهاء رووا الروايات الكاذبة.
ولقد حدثين أبي عن أبيه :عن إسامعيل بن أيب أويس ،عن حسني بن عبد اهلل بن ضمرية،
عن أبيه ،عن جده ،عن عيل بن أيب طالب  ،#عن النبيء ÷ أنه قال(( :ال نكاح
مر ÷
الرس ،وأنه َّ
إال بويل وشاهدين)) ،وأن رسول اهلل ÷ هنى عن نكاح ر

ذات يوم بدار من دور األنصار فسمع هبا صوتا فقال :ما هذا؟ فقيل :يا رسول اهلل،

فالن تزوج ،فقال(( :احلمد هلل ،هذا النكاح ال السفاح ،أشيدوا بالنكاح)).
( -)1قوله :بأخرة عىل وزن قصبة بمعنى األخري يقال :جاء َبأ َخ َر ٍة أي أخريا .مصباح.
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وحدثين أبي عن أبيه :أنه سئل عن الويص هل له أن يزوج؟ فقال :ليس الويص
من الويل بالنسب يف يشء ،وإنام األولياء أهل االشرتاك يف األنساب.
قال حييى بن احلسني @ :هذا الذي ذكرنا وذكر جدي رمحة اهلل عليه يف املتعة هو
احلق ،ال ما يأتون به ويقولون به يف املتعة من رشوطهم زعموا ،واشرتاطهم مام هو
ّ
خالف الكتاب والسنة ،وإحالل ما حرم الرمحن ،وإطالق ما حظر يف منزل الفرقان
قوله سبحانه يف املواريث        ﴿ :

[ ﴾النساء ،]11وقال يف الوراثة بني الزوجني:

﴿   

             
              
             

[ ﴾    النساء.]12

وقال يف العدة وما أوجب اهلل سبحانه من إكامهلا عىل الزوجة املطلقة:

﴿         
            


[ ﴾الطالق ،]1فأوجب اهلل سبحانه املرياث بني الولد والوالدين،

وبني املتناكحني من الزوجني ،وجعل العدة واجبة عىل املطلقات ،وأوجب هلن
النفقة واملتعة عىل أزواجهن ،وحكم بذلك يف الكتاب هلن ،وأبطل اإلمامية
املستحلون للمتعة ذلك كله ،وردوا كتاب اهلل سبحانه ردا ،وعاندوا اهلل يف
حكمه عنادا ،وقالوا :رشط اإلنسان أوجب من حكم الرمحن ،فأبطلوا األنساب
بني الوالد والولد واملواريث بينهام ،وقالوا :ال يتوارث الوالدان والولد فأبطلوا
بذلك حكم الواحد األحد الصمد ،ثم قالوا :ال تورث زوجة من زوجها إن نزل
به موت ،وال يورث زوج من زوجة إن نزل هبا موت ،وال يلزمها عدة تعتدها
من ماء زوجها كام حكم اهلل بذلك عليها ،فنقضوا الكتاب ،وخالفوا اهلل يف كل
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األسباب ،فأحلوا ما حرمه وحرموا ما أحله ،فهذا إىل أسباب كثرية قد رشحناها
يف خطبة كتابنا هذا ،وبيناها فيام وضعنا من أصول ديننا.

قال حييى بن احلسني _ :كل عبد نكح بغري إذن سيده فنكاحه باطل وال
جيوز ،وال يثبت نكاح العبد إال بأمر سيده ورضاه.
وأس غريه لزمه ما أظهر ،إال أن يكون له بباطن
وقال :من أظهر يف املهر شيئا
َّ

أس من املهر ،وتفسري ذلك :رجل تزوج
أمره بينة يشهدون له عىل ما يذكر مام َّ
امرأة عىل مائة دينار وأظهر مائتي دينار ،فطالبه أصهاره باملائتني اللتني أشهد

عليهام الشهود عند تزوجيه إياها وعقد ما عقد من نكاحها ،فأنكر ذلك وقال:
إنام تزوجت عىل مائة :فإن كان له عىل قوله ودعواه بينة يشهدون له بام قال وإال
لزمه ما شهد به عليه الرجال الذين شهدوا عقدة نكاحهام ،وسمعوا ما أظهر من
تسمية املهر بينهام ،وإال وجبت له عليها اليمني بنفي ما ادعاه وإنكارها ما سامه.
الرس
حدثين أبي عن أبيه :يف رجل تزوج امرأة فأظهر صداقا أكثر مام أصدقها يف ر
بأهيام يؤخذ؟ فقال :يلزمه من الصداق ما أظهر إال أن يأيت ببينة عىل أن ما أظهر
أس ،وإال كانت دعوى منه عىل املرأة عليها فيها اليمني.
غري ما َّ

قال حييى بن احلسني _ :إذا تزوج الرجل املرأة ثم مات عنها ومل يكن سمى
هلا مهرا فإن هلا املرياث وعليها عدة املتوىف عنها زوجها.
قال :وكذلك لو أنه تزوجها ثم طلقها قبل أن يدخل هبا ومل يفرض هلا كان هلا
املتعة :عىل املوسع قدره وعىل املقرت قدره ،وال مهر هلا؛ ألنه مل يفرض املهر ومل
يدخل هبا.
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حدثين أبي عن أبيه :يف الرجل يتزوج املرأة فيموت عنها ومل يفرض هلا املهر ومل
يدخل هبا ،قال :عليها عدة املتوىف عنها زوجها وهلا املرياث.
قال حييى بن احلسني @ :ال جيوز أن تنكح األمة عىل احلرة ،ومن تزوج َأ َمة عىل
حرة فرق بينه وبني األ َم ِة.
كذلك بلغنا عن زيد بن عيل عن آبائه عن عيل  :-%-أن رجال تزوج أمة عىل
حرة ففرق عيل  #بينهام ،وقال :ال حيل لك أن تتزوج َأ َمة عىل حرة.
قال حييى بن احلسني @ :ومن فجر بمرأة ثم تاب وتابت ،ورجع إىل اهلل عز وجل
ورجعت ،وأخلص التوبة وأخلصت -فال بأس أن يتزوجها؛ ألن حاهلام من بعد
التوبة آخرا خالف حاهلام وقت املعصية أوال ،وإنام حرم التناكح بينهام يف حال
الفسوق والعصيان ،وكذلك أطلق تناكحهام يف حال الطاعة واإليامن.
حدثين أبي عن أبيه :يف الرجل يفجر باملرأة ثم يتزوجها هل حيل له ذلك؟ فقال:
إذا تاب وتابت وعادا إىل والية اهلل فال بأس بتناكحهام ،وقد كان جيوز هلام هذا لو
كانا مرشكني ،فكيف إذا كانا مليني؟ وقد كان ابن عباس وغريه يقول :أوله
سفاح وآخره نكاح ،وكان يقول :يقبلهام اهلل عز وجل إذا تفرقا ،وال يقبلهام إذا
اجتمعا!! إنكارا عىل من ينكر ذلك.

قال حييى بن احلسني _ :ال بأس بالعزل عن احلرة إذا كان عزل الزوج خشية
ال َغ ري َلة( )1واملرضة ،ومل يكن يف ذلك مضارا لزوجته ،وكان يف ذلك ناظرا لنفسه.
وقال :أي امرأة ابتليت بعنني فعليها الصرب عىل ما ابتليت به ،وال نرى أنه جيب أن
حيكم عليه بفراقها ،كذلك بلغنا عن أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب .#
( -)1ال ِغيلة بالكرس :االسم من الغَيل بالفتح وهو :أن جيامع الرجل زوجته وهي مرضع وكذلك
إذا محلت وهي مرضع .هناية.
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قال حييى بن احلسني @ :ال جيوز ملسلم أن جيمع بني أختني حرتني وال ُملوكتني،
وال جيوز له إن وطيء إحداهام أن يطأ األخرى حتى خيرج األوىل عنه خمرجا ال جيوز
له الدنو منها فيه :إما أن يعتقها ،وإما أن هيبها لرجل من املسلمني هبة مبتوتة ،وال
نرى له أن هيبها لعبده وال أن يزوجها منه ،وال أن يزوجها رجال غريه؛ ألهنا يف حال
ما هيبها عبده يف ملكه بملك عبده؛ ألن العبد وما يملك ملواله.
وقلنا« :ال جيزيه تزوجيها» ألن الزوج لو مات َّ
حل فرجها ملالكها؛ فلذلك
قلنا :يبتها بتا تكون فيه أوىل منه بنفسها ،أو يكون غريه فيها أوىل هبا منه ومن
نفسها ،مثل العتق أو البيع أو اهلبة لرجل من املسلمني ،فإذا فعل ذلك باألوىل
جاز له أن يطأ األخرى.
وقال يف ِذ رمي عنده ِذ رم َّية فأسلم الرجل وأبت املرأة أن تسلم قال :هلا املهر بام

ّ
استحل من فرجها إن كان مل يسلمه من قبل إليها ،وال نرى أهنا حتل له ،وسنذكر
احلجة يف حتريم الذميات عىل املسلمني إن شاء اهلل.
قال :وكذلك إن أسلمت هي ومل يسلم هو فلها املهر كامال ،وتعتد من ماءه.
فإن أسلم الرجل وهي بعد يف عدهتا فهو أوىل هبا بنكاحهام األول.
وقال يف ذميني مل يدخل الزوج باملرأة فأسلم وأبت أن تسلم قال :هلا نصف
الصداق ،وقد قال غرينا :إنه ال صداق هلا ،وليس ذلك عندنا كذلك؛ ألهنا ثبتت
عىل دين ال جيوز قرسها عىل اخلروج منه.
حدثين أبي عن أبيه:

يف اليهودي والنصاين واملجويس يتزوج املرأة ثم يسلم

وتأبى املرأة أن تسلم ،ومل يكن دخل هبا ،قال :هلا من الصداق ما لغريها.
قال :ويذكر عن احلسن البصي أنه قال :ليس هلا من الصداق يشء ،وقال
غريه :هلا نصف الصداق ،وعندي أن حكمها كحكم املسلمني.
حدثين أبي عن أبيه :يف األختني اململوكتني هل جيمع بينهام؟ قال ال جيمع بني
األختني ،وذلك قول أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب  #فيهام ،واململوكتان يف
ذلك كاحلرتني.
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وحدثين أبي عن أبيه :يف العزل عن احلرة واألمة ،قال :ال بأس بالعزل عن األَ َمة،
وال بأس بالعزل عن احلرة إال أن يكون منها مناكرة.
قال حييى بن احلسني _ :ال بأس أن جيمع الرجل بني املرأة وابنة زوجها ،وقد
فعل ذلك عبد اهلل بن جعفر :مجع بني ابنة عيل وامرأته .وال بأس أن جيمع بني بنتي
العمني وبنتي العمتني وبنتي اخلالني وبنتي اخلالتني ،وقد فعل ذلك رسول اهلل
÷ :مجع بني ابنة عمته أم سلمة وبني ابنة عمته زينب بنت جحش.
قال :وكل رشط يف النكاح فهو باطل إال رشطا أجاز اهلل اشرتاطه .ولو أن
رجال تزوج امرأة ورشط هلا أ َّال يتزوج عليها وال خيرجها من قرب والدهيا مل
يلزمه ذلك يف حكم اإلسالم .ولو أن رجال زوج امرأة من رجل واشرتط لنفسه
ُج رعال كان ذلك الرشط داخال يف الصداق :إن رضيت املرأة سلمته إليه ،وإن مل
ترض أخذته من يده ،وكان حمسوبا عليها يف صداقها ،إال أن حيب الزوج أن هيب
له ما ذكر هبة وال حيسبه عىل املرأة ،فإن فعل فذلك حسن بني املسلمني ،والوفاء
من أخالق املؤمنني ،وليس حيكم به عليه ،وال يفسد تركه شيئا من نكاحه.
حدثين أبي عن أبيه :أنه سئل عن الرجل جيمع بني املرأة وابنة زوجها ،وبني ابن َتي
العمني وابنتَي اخلالني ،فقال :قد مجع عبد اهلل بن جعفر بني ابنة عيل وامرأة عيل
@ ،وال بأس بذلك؛ ألهنا ليست بأمها .وأما بنتا العمني واخلالني فقد قال اهلل
تبارك وتعاىل:

﴿         

[ ﴾األحزاب ،]50وقد تزوج رسول ÷ أم سلمة -وأمها ابنة عبد املطلب

عمته ،-وزينب بنت جحش -وأمها ابنة عبد املطلب عمته -مجع بينهام.

حدثين أبي عن أبيه :أنه سئل عن الرجل يتزوج املرأة ويشرتط عليه أال خيرجها
من مصها أو قريتها أو دارها ،فقال :ال جتوز هذه الرشوط يف عقدة النكاح؛
ألن هذه الرشوط عىل غري عدة معلومة ،وال أجل حمدود.
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حدثين أبي عن أبيه :يف رجل زوج ابنته أو أخته أو بعض نسائه ورشط لنفسه شيئا
سوى صداقها ،قال :يلزمه عقدة النكاح ،ورشطه داخل يف صداقها ،وجيوز
ذلك له إن رضيت املرأة.
حدثين أبي عن أبيه :أنه سئل عن رجل تزوج امرأة واشرتط عليها أ َّال ينفق
عليها ،أو ينفق عليها ما شاء ،ويقسم هلا من الليل والنهار ما شاء ،قال :هذا
أيضا رشط جمهول ،وما أحب أن يكون يف النكاح إال رشط حمدود معلوم.

قال حييى بن احلسني _ :من كان عنده أربع نسوة فطلق إحداهن طالقا يملك
عليها فيه الرجعة .فال جيوز له أن ينكح غريها حتى خترج من عدهتا ،وتستكمل
ما جعل اهلل هلا من مدهتا .فإن طلقها طالقا بائنا ال حتل له إال من بعد زوج فال
بأس أن يتزوج متى شاء وإن كانت يف عدهتا .وقد روي عن أمري املؤمنني عيل بن
أيب طالب  #أنه قال« :ال جيمع ماءه يف مخس» ،وهذا عندنا فال يصح عنه؛
ألنه إنام يكره من ذلك أن يتزوج وله عىل هذه ملكة رجعة فيجمع بني مخس،
فأما إذا مل يكن له عليها ملك رجعة فال بأس بذلك ،وأما املاء فام عليه لو مجعه يف
مخس أو ست إذا مل يكن له عىل أكثر من أربع ملك.
وقال :جيوز للرجل من امرأته يف حيضها ما دون اإلزار ،وال ينبغي له أن يدنو
من فرجها ،وال أن يتقرب مام أدناه من نجاستها ،فأما إذا انخفض وانحدر عن
فرجها فال بأس أن يدنو فيام سوى ذلك منها .وقد روي ذلك عن رسول اهلل ÷،
وقيل :إنه كان يفعل ذلك ويأتيه ،ولنا به أسوة حسنة ،وإن اعتزل ذلك معتزل خشية
العثرة واحتياطا عن نفسه من الزلة فحسن مجيل ،وليس ينال املسلمون من ضبط
أنفسهم ما كان يناله رسول اهلل ÷ من نفسه.
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حدثين أبي عن أبيه :يف الرجل يكون عنده أربع نسوة فيطلق إحداهن ثالثا أجيوز
له أن يتزوج اخلامسة قبل أن تنقيض عدهتا أم ال؟ فقال :إذا بانت منه أو ماتت
عنه فال بأس بنكاحه خامسة متى شاء ،وإن كانت املطلقة يف عدة يملك معها
الرجعة مل يكن له أن ينكح اخلامسة حتى ختلو عدة الرابعة .وكذلك األخت إذا
كانت يف عدة منه يملك رجعتها فليس له أن ينكح أختها حتى ختلو عدهتا ،فإن
كانت قد بانت فال بأس بان يتزوج أختها.
حدثين أبي عن أبيه :يف الرجل ما حيل له من امرأته وهي حائض؟ فقال :ما أحب أن
يتقرب منها وال يدنو منها وال يبارشها يف ثوب وال حلاف؛ لقول اهلل عز وجل:
﴿[ ﴾   البقرة ،]220ومن املقاربة للنساء ما حذرناه من هذه

األشياء ،وإن كانت عندهم إنام هي املالمسة ،وقد رويت أحاديث عن النبيء ÷

أنه كان يبارش نساءه دون اإلزار وهن ُح َّيض ،وكان النبيء ÷ أملك إلربه(،)1
واالحتياط أحب إلينا.

قال حييى بن احلسني _ :ال تتزوج امرأة املفقود أبدا حتى تعلم خربه وتوقن
يقينا بموته ،فإن أخطأت فتزوجت عىل أنه قد مات ،وكان ذلك خلرب قد بلغها
من وفاته باطال ،ثم أتى يوما وقدم عليها -كان األول أحق هبا من الخر ،وال
ّ
استحل
يقرهبا األول حتى تستربئ من ماء الخر ،وهلا عىل الخر املهر كامال بام
من فرجها ،فإن كانت من الخر حامال مل يدن منها األول حتى تضع ما يف بطنها
وتطهر من نفاسها ،ونسب ولدها من الخر الحق بأبيه؛ ألنه نكاح عىل شبهة،
(-)1اإلرب بالكرس :يستعمل يف احلاجة ويف العضو واجلمع آراب مثل محل وأحامل ويف احلديث
وكان أعلمكم إلربه أي لنفسه من الوقوع يف الشهوة.
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فإن مل تضع حتى يطلقها األول فإهنا تنتظر بنفسها وضع ما يف بطنها من ذلك
النكاح الذي كان عىل الشبهة بينها وبني الخر ،فإذا وضعته وطهرت من نفاسها
اعتدت من األول بثالث حيض مستقبلة ،فإن أراد األول أن يراجعها يف هذه
العدة فهو أوىل هبا ،فإن تركها حتى خترج من عدهتا جاز هلا أن تنكح أهيام شاءت
نكاحا جديدا ،أو غريهام إن أرادت.
وأما معنى قوله تعاىل        ﴿ :

[ ﴾         النور] ،فهو
إخبار من اهلل عز وجل أنه ال يركب الفاحشة من الزنا وال يطاوع الزاين بالفجور من

النساء إال زانية من املليني ،أو مرشكة مستحلة للزنى من املرشكني ،وكذلك قوله يف
الزانية ال ينكحها ،وال يركب الفاحشة منها وال يستحل ما حرم اهلل من إتيانه إال
زان من املليني أو مرشك مبيح ذلك لنفسه من املرشكني.
قال حييى بن احلسني @ :وال جيوز لرجل أن ينكح أم امرأة يملك عقدة
نكاحها دخل هبا أو مل يدخل هبا؛ ألهنا حمرمة مبهمة جممل حتريمها ،وذلك قول
اهلل عز وجل:

﴿

[ ﴾النساء ،]23ومل يقل :إن مل تدخلوا وال

دخلتم؛ فأهبمنا ما أهبم ،وحرمنا من ذلك ما حرم .فأما بنت املرأة التي قد دخل
هبا فال حتل لزوج أمها؛ ألهنا ربيبته التي يف حجره من امرأته التي يف ملكه قد
دخل هبا وأفىض إليها ،فإن مل يكن دخل هبا فال بأس بأن ينكح ابنتها ،وإن كان
قد ملك من األم عقدة نكاحها ،بعد أال يكون دخل هبا وال أفىض إليها ،وذلك
قول اهلل عز وجل:

﴿       

[ ﴾         النساء،]23

فلم جيعل يف نكاحها جناحا إذا مل يكن دخل بأمها.

حدثين أبي عن أبيه :يف امرأة املفقود كيف تصنع؟ فقال :ليس المرأة املفقود أن
تتزوج أبدا حتى توقن له موتا ،فإن تزوجت وجاء زوجها فزوجها األول أحق
هبا ،وتعتد من الخر من الزوجني لالسترباء.
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وذلك قول أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب .#
حدثين أبي عن أبيه :يف قول اهلل تبارك وتعاىل     ﴿ :

[ ﴾النور ،]3قال :النكاح هاهنا قد يكون املسيس واملجامعة ،ويكون
العقد والتزويج ،وأما قوله ﴾   ﴿ :فهو ال يركب سخط اهلل

فيها إال وهو مرشك باهلل أو زان.

حدثين أبي عن أبيه :يف الرجل يتزوج املرأة ثم يطلقها ،هل جيوز له أن يتزوج أمها
أو ابنتها؟ فقال :أما األم فال جيوز له نكاحها عىل حال؛ ألهنا من أمهات نسائه،
وقد قال اهلل[ ﴾ ﴿ :النساء ،]23وأما البنت فجائز نكاحها إذا مل
يكن دخل بأمها؛ لقول اهلل عز وجل     ﴿ :

          

[ ﴾النساء ،]23فلم جيعل يف نكاحها جناحا إذا مل يكن دخل بأمها.

حدثين أبي عن أبيه :يف الرجل يتزوج املرأة فيدخل هبا قبل أن يعطيها شيئا ،قال:

ال بأس بذلك إذا تراضيا وكان املهر مسمى.
قال حييى بن احلسني @ :وإنام أجزنا للرجل أن يدخل هبا إذا كان قد سمى هلا
املهر ،وعرفه وعرفته ،إذا رضيت بذلك وأنظرته قبل أن تأخذ منه شيئا -ألهنا لو
وهبته كله له بعد تسميته ومعرفته فأخذه جاز له هبتها ،وما جازت هبته فاإلنظار
فيه أجوز.

قال حييى بن احلسني _ :أمجع آل رسول اهلل ÷ أنه ال حيرم حرام حالال،
وتفسري ذلك :لو أن رجال فجر بامرأة ثم أراد أن يتزوج أمها كان ذلك جائزا له
عندنا ،وكذلك لو فجر باألم جاز له أن يتزوج البنت يف قولنا.
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قال حييى بن احلسني @ :إذا أراد الرجل أن يتزوج املرأة فال بأس أن ينظر إليها
نظرة واحدة يلمح منها ما ال حيرم عىل املسلمني أن ينظروا إليه من املسلامت إذا
أرادوا ما أرادوا ،وال ينظر يف ذلك إىل عورة من عوراهتا ،ولينظر إىل وجهها.
قال حييى بن احلسني @ :وإذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل هبا فليس له
عليها عدة ،وهلا أن تتزوج من ساعتها ،وكذلك لو تزوجت زوجا ثانيا ثم طلقها
قبل الدخول هبا كان هلا أن ترجع من ساعتها إىل زوجها األول؛ ألن اهلل عز ّ
وجل
يقول          ﴿ :

[ ﴾       األحزاب.]49

حير ُم
حدثين أبي عن أبيه :أنه سئل عن رجل فجر بأم امرأته أو ابنتها فقال :ال ر
حرا ٌم حالال ،وهو قول أهل األثر ،إال أن أبا حنيفة وغريه وطائفة من أهل

العراق كرهوه.
حدثين أبي عن أبيه :أنه سئل عن الرجل يريد أن يتزوج املرأة هل جيوز له أن ينظر
إليها قبل ذلك نظرة واحدة؟ فقال :ال بأس بالنظرة الواحدة ما مل ينظر منها إىل
عورة ،وينظر منها إىل ما ليس بمحرم بني املسلمني النظر إليه ،يف سوى حماسنها التي
هنى اهلل النساء أن يبدينها إىل غري بعولتهن أو آبائهن الية .وقد سئل النبيء ÷
عن ذلك فرخص فيه.
وحدثين أبي عن أبيه :أنه سئل عن رجل طلق امرأته واحدة أو اثنتني فتزوجت ثم
طلقها الخر قبل أن يدخل هبا هل حيل هلا أن ترجع إىل زوجها األول؟ فقال :ال
عدة عليها ،وترجع إىل زوجها األول من ساعتها إن شاءت؛ لقول اهلل عز وجل:
﴿          

[ ﴾       األحزاب ،]49إال أن يكون

الرجل األول طلقها ثالثا فال حتل له عند مجيع الناس إال بعد نكاح زوج
ومسيسه ،ويف مثل ذلك حديث امرأة ِر َفا َعة ال ُق َر ِ
ظي كان طلقها ثالثا فقال:
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النبيء ÷(( :ال ،حتى يذوق ُع َس ري َل َتها)) ،ملا أرادت الرجوع إىل رفاعة،
فنهاها رسول اهلل ÷ عن ذلك ،إال أن يكون قد جامعها الزوج الثاين.
﴾،

﴿

قال حييى بن احلسني _ :معنى قول اهلل تبارك وتعاىل:

﴿   

[ ﴾ النور ،]31هم غري أويل احلاجة ،من ذلك ما تقول العرب :ما يل يف
كذا وكذا من إرب ،واإلربة مشتقة من األَ َرب ،فيكون غري أويل اإلربة من
الرجال هم الذين ال حاجة هلم إىل جامع النساء ،وال ينالون السبيل إىل قضاء
احلاجة منهن ،وقد يكون غري أويل اإلربة غري أويل الفطنة ،ذوي البالهة والغفلة.
قال :وال جيوز للمرأة أن تتزوج يف عدهتا ،وأي امرأة تزوجت قبل انقضاء
عدهتا كانت مفسوخة عقدة نكاحها ،وفرق احلاكم بني الرجل وبينها ،وأحسن
عىل ذلك أدبه وأدهبا إن ادعت وادعى جهال بذلك ،وكانا يف قلة العلم بام حيل
وحيرم كذلك؛ فإن دخل هبا فلها املهر بام استحل من فرجها ،والنكاح باطل بينه
وبينها ،وإن جاءت بولد ألكثر من ستة أشهر منذ يوم دخل هبا الزوج الخر
فالولد للزوج الخر ،الحق نسبه بالزوج الخر ،وان جاءت بولد ألقل من ستة
أشهر مذ يوم دخل هبا الزوج الخر فالولد للزوج األول ،وتبني من بعد أن
تستربئ من ماء الخر عىل ما مىض من عدة األول التي قطعتها بالتزويج ،فإذا
خرجت من عدهتا تلك تزوجت من شاءت ،وإذا أرادت أن تتزوج الزوج
الخر استأنفا النكاح فتناكحا نكاحا صحيحا.
قال :والكفؤ :فهو الكفؤ يف الدين واملنصب فقط ،واألولياء فهم الناظرون يف
أمورهم واملتخريون حلرماهتم ،وإن كرهوا أحدا مل يلزموا ما كرهوا.
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حدثين أبي ،عن أبيه :أنه سئل عن قول اهلل سبحانه:

﴿    

[ ﴾النور ،]31فقال :أويل اإلربة فهم أهل الريبة ،والذين ليس هلم إربة فهم

الذين ليس منهم ريبة ،وهم أهل البله من الرجال ،الذين ليس هلم فطنة بأمر النساء.

حدثين أبي ،عن أبيه :يف امرأة تزوجت يف عدهتا ،فقال :ال عقدة هلا ،ويفرق بينها
وبني من تزوجت.
وحدثين أبي عن أبيه :أنه سئل عن الكفؤ ما هو؟ فقال :الكفؤ فيهام مجيعا يف
النسب والدين معا.
÷
قال حييى بن احلسني _ :من فجر ببكر فغصبها عىل نفسها فعليه ُع رقرها
وحد ِم رث ِل ِه ،وال حد عليها ،وإن كانت طاوعته إىل الفجور هبا فال عقر هلا واحلد
َ

()1

الزم هلام كليهام.
وأما قول الرسول ÷(( :ال خيطب الرجل عىل خطبة أخيه)) فذلك إن
كان الرجل قد راىض املرأة ورضيت ،واتفقا عىل يشء مسمى -فال جيوز له أن
يفسد عىل أخيه بزيادة يف املهر وال اعرتاض عليه .وكذلك يف السوم ال ينبغي إذا
وقف صاحب السلعة واملشرتي عىل يشء وأنعم له ببيعها به أن يدخل عىل
سومه بعد املراضاة والتقارب واإلنعام من صاحب السلعة بالبيع للمشرتي
فيزيد عىل أخيه يف سومه ،ويرغب البائع يف الزيادة يف سلعته حتى ينصف إليه
ويرتك ما كان عليه من مبايعة أخيه.

(-)1ال ُعقر بالضم :دية الفرج املغصوب وصداق املرأة .قاموس.
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حدثين أبي عن أبيه :أنه سئل عن رجل فجر ببكر هل جيب عليه العقر مع احلد؟
فقال :ال عقر عليه فيها إال أن يكون غلبها عىل نفسها ،فأما إذا كانا فجرا
متطاوعني فعىل البكر منهام حده ،وعىل املحصن حده.
قال حييى بن احلسني @ :وإنام ألزمناه العقر عقوبة عىل فعله ،وتعويضا للمرأة
من عذرهتا التي يكون أكثر رغبة الرجال يف النساء هلا ،وأما أن يكون ذلك
واجبا عىل غري هذا املعنى فال جيب؛ ألنه ال جيتمع مهر يؤخذ من رجل وحد
يلزمه يف فعله ،وكلام وجب فيه املهر بحكم اهلل أو سنة رسول اهلل ÷ مل يكن
فيه حد ،وكلام وجب بحكم اهلل فيه حد مل يكن معه مهر إال عىل طريق ما ذكرنا
من حسن رأي العلامء وجودة متييزهم بني األشياء.
حدثين أبي عن أبيه :أنه سئل عن معنى قول رسول اهلل ÷((:ال خيطب الرجل
عىل خطبة أخيه وال يسوم عىل سوم أخيه( )))1فقال :ذلك إذا كان التقارب والر
ىض وكان بينهم الكالم يف الصداق ،فأما إذا خطب هذا وخطب هذا فال بأس به،
وكذلك يف السوم ،وقد كان بيع املزايدة يف أيام رسول اهلل ÷ ،وفيه سوم
الرجل عىل سوم أخيه.
قال حييى بن احلسني _ :ال نحب شيئا من اللهو وال نراه وال نختاره وال
نشاؤه ،دفا كان ذلك أو غريه من مجيع املالهي ،فأما احلديث الذي يروى عن
رسول اهلل ÷ :أنه سمع دفا يف بعض دور األنصار فقال ما هذا؟ فقيل له:
فالن يا رسول اهلل نكح ،فقال :احلمد هلل ،أشيدوا بالنكاح ،أشيدوا بالنكاح-
فإنام أراد  #أشيدوا بذكره وبام يرسون به من أمره من جلبة الوليمة وضوضاء
الطعام ،وما يكون يف ذلك من سور مجيع األنام ،مام يفعله يف النكاح ،وعليه
أمة حممد ÷ ،فأما أن يكون أمر باللهو والطرب فذلك ما ال جيوز القول به
(-)1يف نسخة :وال يسم عىل سوم أخيه ،واجلزم عىل النهي والرفع عىل النفي ،وهو يف معنى النهي.
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عليه ،وال أن ينسب يشء منه إليه.
حدثين أبي عن أبيه :أنه سئل عن رضب الدف واللهو يف األعراس ،فقال :كل
هلو ولعب فلن يرىض به اهلل من أهله فال ّ
حيل فعله.

قال حييى بن احلسني _ :كل من تزوج أو زوج عىل حكم زائل العقل فال
حكم له ،وللمرأة صداق مثلها من أخواهتا وقرابتها وعامهتا ونسائها.
قال :ومن زوج قريبته عىل دون مهر مثلها فأنكرت ذلك املرأة عىل وليها،
ونافرت فيه َعا ِقد عقدة نكاحها -فلها مهر مثلها ،وال جيوز ما حكم به وليها
املزوج هلا أبوها يف حال صغرها ،فيجوز حكمه عليها وفيها
عليها ،إال أن يكون ر
إذا كانت صغرية معه.
()1

قال حييى بن احلسني _ :إذا عزم الرجل عىل أن يعتق أمته وجيعل عتقها
مهرها فلرياضها عىل ذلك؛ فإن رضيت فليدع الشهود ثم ليخربهم بام راضاها
عليه وراضته ،فإذا سمعوا قوله وقوهلا ،قال :اشهدوا أين قد جعلت عتقها
مهرها ،فهي عىل ذلك حرة لوجه اهلل تعاىل.
وكذلك

فعل رسول اهلل ÷ بصفية ابنة حيي بن أخطب :جعل عتقها

مهرها وأعتقها.
ِ
أعتقتك؛
قال :وينبغي أن يقول :قد جعلت مهرك عتقك قبل أن يقول :قد
ألنه إذا قال :قد جعلت عتقك مهرك ِ
فأنت حرة عىل ذلك فإن أبت بعد ذلك
ِ
ِ
عتقك مهر ِك فهي
أعتقتك وجعلت
لزمتها قيمتها تسعى له فيها ،وإذا قال :قد
باخليار عليه :إن شاءت قالت :ال أرىض؛ ألنه ساعة بدأ بالعتق فقال :قد
(-)1يعني :خمالعتها.
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ِ
أعتقتك عتقت وملكت أمرها ،وكان قوله :جعلت عتقك مهرك قوال معلقا ،هلا
أن جتيبه إليه وهلا أن تأبى عليه.
زوجها بمهرها من بعد أن طلب ذلك
قال :ولو أن صبية بارى( )1عنها أبوها َ
يض هلا بام جيب هلا منه؛ ألن الزوج
الزوج فكربت فطلبت صداقها من زوجهاُ -لق ِ َ

قد أجاز املباراة والصبية مل جتز ،وإنام أجاز األب ،واألب فليس له يف صداقها أمر.
وكذلك بلغنا عن أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب #أنه قىض بذلك.

قال حييى بن احلسني @ :ولو أن غالما ابن مخس عرشة سنة زوج أو تزوج
لزمه تزوجيه له وعليه ،ووجب عليه ما سمى من املهر.
قال :ولو تزوج رجل امرأة عىل طالق أخرى عنده فقال :قد تزوجتك عىل
طالق فالنة فأجاز ذلك وليها -فقد ثبت نكاحها وهلا مهر مثلها ،وامرأته األوىل
طالق منه؛ لنيته لطالقها ولفظه به لزوجته؛ ألنه حني قال :عىل طالق فالنة ونوى
طالقها إذا تزوج هذه كان قوله ذلك طالقا هلا ،إال أ َّال يكون نوى طالقها ،وال أراد
بام لفظه به من الرشط فراقها ،فإن كان ذلك كذلك مل يلزمه هلا طالق ،ومل يقع عليها
منه فراق ،وإن قال :أتزوجك عىل أن أفارق فالنة ،فرضيت وتزوجته -فلها مهر
مثلها ،وهو باخليار يف طالق امرأته األوىل :إن شاء طلق وإن شاء لزم.
قال حييى بن احلسني _ :ولو أن رجال تزوج امرأة عىل ُملوك فقبضته منه ،ثم
وهبته له ،ثم طلقها قبل أن يدخل هبا -كان احلكم يف ذلك أن ينظر يف هبتها له
العبد :فإن كانت وهبته له عىل طريق صلة الرحم إن كان بينهام رحم ،أو كانت
وهبته له لوجه اهلل سبحانه أو طلبا لثوابه قاصدة به إىل اهلل فهذه هبة مبتوتة ال
سبيل هلا إىل الرجعة فيها ،وللزوج إن أحب أن يرجع عليها بنصف قيمة العبد؛
ألن العبد كان صداقا هلا ،وإن كانت وهبته العبد اصطناعا له ،واستاملة لقلبه،
(-)1بارى بمعنى :خالع.
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وحتظيا إليه ،وطلبا إلحسانه ،فلم تر من ذلك شيئا وفارقها -فهي باخليار يف
هبتها إذا مل تكن طلبت هبا وجه اهلل :إن شاءت رجعت فيها ،وإن شاءت تركتها،
وإن رجعت كان ذلك هلا.
وهذا مثل من وهب هبة يطلب هبا عوضا ،فحرم ذلك العوض الذي قصد هببته
ما وهب لطلبه -فله أن يرجع يف هبته إذا حرم ما طلب بذلك من عوضه ،فإذا
كانت هبتها لزوجها ما وهبت لطلب إحسانه واستعطافه مل يرجع الزوج عليها
بيشء من الصداق ،والعبد إن طلبته مردود عليها ،وله عليها نصف قيمته ،وهلا
نصفه بحكم اهلل تعاىل .فإن تزوجها عىل مائتي درهم فقبضتها منه ثم وهبتها له ،ثم
طلقها قبل أن يدخل هبا وقد استهلك املائتي الدرهم أو مل يستهلكها فكل ذلك
واحد يف احلق -كان له يف احلكم أن يرجع عليها بامئة درهم إن كانت وهبته مهرها
طلبا لوجه اهلل تعاىل أو صلة لرمحه؛ ألهنا قد قبضت منه الصداق كله ،وفارقها قبل
الدخول هبا ،فليس جيوز هلا من املهر إال نصفه كام حكم اهلل هلا فيه ،إال أن يعفو
يعف فهو له ،وهبتها لزوجها ما قد قبضته منه
زوجها عن النصف الباقي ،فإن مل ُ
استهلكه أو مل يستهلكه كهبتها لغريه ،فعليها أن ترد عليه نصف ما أخذت من املهر
إذا كانت وهبته ذلك لوجه اهلل وطلب ثوابه ،فإن كانت وهبته ذلك طلبا إلحسانه
واستعطافا له فهي باخليار ،وهلا أن ترجع عليه فتأخذ منه نصف املهر.
قال حييى بن احلسني @ :ولو أن رجال أكره ابنته عىل التزويج أو ابنه وهام
مدركان ،فأجازا ما فعل األب -جاز ،فإن زاد األب يف مهر امرأة االبن فجعل
هلا أكثر من مهرها ،وجعل مهر بنته دون مهر مثلها فلم جييزا ذلك له ،وقد أجازا
إنكاحه -كان المرأة االبن مهر مثلها ،وللبنت مهر مثلها ،فإن أبت امرأة االبن
أن تقبل دون ما رشط هلا أبو زوجها كان ابنه باخليار :إن شاء أجاز ما فعل أبوه
كله ،وإن شاء أبطله كله فيبطل النكاح.
قال حييى بن احلسني _ :إذا تزوج الرجل املرأة عىل عبد أو أمة فامتا كان هلا
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قيمتهام يوم ماتا إن كان اإلبطاء بقبضهام من قبلها ،وإن كان َح رب ُس ذلك من قبله
كان هلا قيمتهام يوم تزوجها.
قال :ولو أن رجال تزوج امرأة عىل نخل أو دار أو أرض ثم استحقت بعد
ذلك كان هلا عندنا فيه قيمة ذلك املستحق يوم تزوجها عليه.

قال حييى بن احلسني _ :إن كانت قد علمت بأن هلا اخليار يف ذلك فلم خترت
حتى دخل عليها -فال خيار هلا ،وإن كانت مل تعلم فلها اخليار إذا علمت :إن
شاءت أقامت ،وإن شاءت اختلعت نفسها منه .وإن كان دخل هبا وهي صغرية
فلها اخليار إذا بلغت مخس عرشة سنة أو حاضت قبل بلوغ مخس عرشة سنة.
قال :وإن مات أحدهام قبل بلوغ اجلارية وقت اختيارها ورثه صاحبه.
قال حييى بن احلسني @ :ولو أن رجال زوج ابنته وهو زائل العقل( )1ثبت
نكاحه إذا كان الزوج كفؤا هلا ،ورضيت بذلك املرأة ،ومل ينكر ذلك غريه من
األولياء .وإنام أجزنا فعله يف ذلك ألنه فعل ما جيوز له فعله ،ومل يتعد إىل غري
احلق ،مع رضا املرأة بذلك ،ومع إجازة غريه من األولياء ورضاهم بام فعل من
تزوجيه هلا من كفوها.
قال حييى بن احلسني _ :ال جيوز إنكاح الذمي املسلمة وال يكون وليا هلا ولو
كان أباها أو ابنها أو أخاها ،وكذلك املسلمون ال يكونون أولياء ألهل الذمة،
ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخواهنم ،وكذلك ال يكون أهل الذمة حمرما
(-)1معنى زائل العقل :أن يكون خملطا يف كالمه يصيب وخيطئ ،وأما إذا كان مطبقا عليه هيذي فهو
كالنائم فال جيوز عقده كام ال جيوز عقد النائم .ذكره يف رشح عيل بن بالل .من هامش املخطوط.
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للمسلامت يف السفر ولو كانوا آباء أو أبناء ،وكذلك ال يكون األخ من الرضاعة
وال االبن من الرضاعة وال األب من الرضاعة وليا يف النكاح ،وال املدبر وال
املكاتب وال اململوك ،ال يكونون أولياء يف النكاح ولو كانوا آباء أو أبناء ،وقد
يكون األخ من الرضاعة ،واألب من الرضاعة ،واالبن من الرضاعة أولياء يف
السفر حمرما ملن سافروا به ،وابن العم ال يكون وليا يف السفر ،ويكون وليا يف
النكاح.
قال حييى بن احلسني  :#ولو أن رجال كتب إىل رجل أن زوج حرمتي فالنة من
فالن عىل ما ترى من املهر ،فزوجه إياها عىل أقل من مهر مثلها بمثل ما يتغابن به
الناس بينهم يف البيع والرشاء -جاز ذلك عليه ،وإن زوجها بأقل من مهر مثلها بام
ال يتغابن به الناس بينهم كان هلا مهر مثلها إذا أنكرت ومل جتز ذلك ،فإن أحب
الزوج أوفاها ،وإن أحب فارقها ،فإن فارقها لزمه نصف ما رشط عليه املزوج له،
وإن زوجها الوكيل بأكثر من مهر مثلها فالنكاح ثابت واملهر هلا.
قال :ولو أن رجال وهب ابنته لرجل أو امرأة وهبت نفسها لرجل وأجاز ذلك
األولياء كانت إجازهتم لفعلها إنكاحا منهم هلا ،وكان هلا مهر مثلها إذا قبل ذلك
زوجها ،وكذلك الذي وهب ابنته إذا قال الزوج :قد قبلتها وجب هلا عليه مهر مثلها.
قال :وشهادة العبد يف النكاح ثابتة إذا كان مسلام عدال ،وشهادة الوالد لولده
وشهادة االبن ألبيه يف النكاح جائزةُ ،يقطع بشهادهتم عىل املرأة يف املهر وغريه،
إذا كانوا عدوال ثقات.
قال :وال جتوز شهادة الفاسق يف النكاح وال غريه.
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قال حييى بن احلسني _ :البكر يقيم عندها زوجها سبعة أيام بلياليها إذا دخل
هبا ،والثيب يقيم عندها ثالثة أيام.
وكذلك بلغنا عن رسول اهلل ÷ أنه قال(( :للثيب ٌ
ثالث وللبكر سبع)).
وبلغنا عنه ÷ أنه ملا دخل عىل أم سلمة قال(( :إن شئت س َّبعنا لك وإن
شئت ُد ررنا عليك وعليهن)) ،فقالت :بل در علينا ،وقال(( :إن شئت سبعت
لكل امرأة من نسائي مع أين مل أس ربع المرأة من نسائي)) ،فقالت أم سلمة :إنام
أنا امرأة من نسائك فافعل ما أراك اهلل يا رسول اهلل.
قال حييى بن احلسني  :#وال بأس أن هتب املرأة يومها لبعض نساء زوجها ،وقد
فعلت ذلك سودة بنت َز رم َعة بن عامر بن لؤي زوج النبيء ÷ ،وهبت يومها
لعائشة ،وذلك أهنا امرأة كانت قد أسن رَّت فأراد رسول اهلل ÷ فراقها ،فقالت:
يا رسول اهلل ،ال تفارقني؛ فإين أحب أن أحرش يف نسائك ،وأنا أهب يومي لعائشة،
فقبل ذلك منها رسول اهلل ÷.
قال حييى بن احلسني @ :وأيام امرأة وهبت يومها المرأة من نساء زوجها ثم
رجعت فيه كان ذلك هلا ،وكذلك لو وهبته لزوجها يصفه حيث يشاء ثم
رجعت فيه -كان الواجب عىل زوجها رده إليها أو ترسحيها بإحسان.
قال حييى بن احلسني _ :إذا ملكت املرأة زوجها أو بعضه فقد حرمت عليه
وحرم عليها ،فإن أعتقته من ساعتها استأنفا إن أرادا نكاحا جديدا؛ ألهنا ساعة
ملكته فقد حرمت عليه ،وانفسخت من يده فسخا بال طالق؛ فلذلك أمرناهام
بتجديد النكاح ،وقد قال غرينا :إذا أعتقته من ساعتها كانا عىل نكاحهام ،ولسنا
نرى ذلك وال نعمل عليه ،بل نبطله ونشدد فيه؛ ألنه لو ثبت النكاح بعد امللك
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هلا ومل ينفسخ وجاز ذلك جلاز للعبد أن ينكح موالته بالنكاح األول ،ومل يكن
جيب عىل من ثبت نكاحه أن يعتزل زوجته.
قال حييى بن احلسني _ :إذا رضيت املرأة والويل الذي جعل اهلل عقدة النكاح
إليه وكان الزوج كفؤا جاز التزويج وإن سخطت ذلك األم ،وإن قالت املرأة:
رضاي برضا أمي مل نر أن التزويج ثابت إال أن ترىض به األم ،وإنا لنحب أن
تشاور األم كام تشاور الصبية وإن مل يكن إليها من التزويج يشء ،فال ينبغي أن
ترتك مشاورهتا؛ ألن هلا يف بنتها نصيبا ،وإذا رضيت املرأة والويل جاز النكاح
وإن سخطت األم.

قال حييى بن احلسني _ :رشط اهلل قبل رشطهام ،الفراق بيده ،واجلامع إليه،
والنفقة عليه ،وهلا عليه مهر مثلها ،وال رشط هلا.
قال :ولو أن رجال تزوج امرأة وأمهرها واشرتط عليها نفقته فإن فعلت
فذلك تفضل منها ،وإن مل ِ
تف له فنفقتها الزمة له أمسك أو طلق.
قال :وكذلك لو رشط هلا سكنى دارها مل يكن ذلك بالزم له.
قال حييى بن احلسني _ :ال جيوز أن تزوج املرأة امرأة مثلها ،كائنة ما كانت
منها :قريبتها أو أمتها ،ولكن تويل رجال من املسلمني فيعقد عقدة النكاح ،وقد
قال غرينا :إن املرأة تزوج أمتها ،ولسنا نرى أن يعقد العقدة إال الرجال؛ ألن اهلل
تبارك وتعاىل مل يأمر أن يعقد العقدة غري الرجال يف مجيع النكاح ،حرة كانت
املزوجة أو أمة ،لرجل كانت أو المرأة ،ولو كان ذلك جائزا عنده سبحانه لبينه
وذكره؛ ألنه قد علم موضع األمة من موالهتا ،وماهلا من امللك يف رقبتها ،ومل
يذكر ذلك يف كتابه من أمرها.
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قال حييى بن احلسني _ :لو تزوج رجل امرأة بشهادة نساء ال رجل معهن كان
ذلك النكاح باطال مفسوخا ،وهلا املهر بام استحل من فرجها ،ويؤدب يف ذلك
أدبا شديدا ،ويؤدب املزوج هلا عىل ذلك ،والنساء اللوايت شهدن وال رجل
املزوج إن
معهن ،إال أن يدعني أهنن مل يدرين بام جيب عليهن يف ذلك ،وكذلك ر
ادعى جهال بام فعل درئ عنه األدب ،وكذلك املتزوج إن ادعى جهال وقال:
ظننت أن ذلك جائز درئ عنه األدب هو وغريه ،وما جيب عليهم بذلك وفيه.

قال حييى بن احلسني _ :إذا ملك الر جل عقدة نكاح امرأة فقد حرمت عىل
أبيه أبدا ،دخل هبا أو مل يدخل هبا ،وكذلك إذا ملك األب عقدة نكاح امرأة
حرمت عىل ابنه أبدا ،دخل هبا أو مل يدخل؛ لقول اهلل عز وجل:
   

[ ﴾النساء ،]23وقوله:

﴿

﴿  

[ ﴾       النساء.]22

ف هلا.
قال :ولو أن امرأة ادعت عىل رجل أنه زوجها وأنكر الرجل استُح ِل َ
قال :وإن ادعى رجل عىل امرأة أهنا زوجته وأنكرت املرأة سئل عىل ذلك البينة

والشهود ،فإن أتى هبم وإال مل تصح دعواه ،فإن ادعى منهم موتا استحلفت له
املرأة .وإنام سألنا الرجل الشهود ألنه ال بد أن حيرض نكاحه شهودا يعرفون وجهه
ويفهمونه ،واملرأة ال حترض شهودا وال يعرف وجهها أحد ،فإن أقامت بينة عىل
املعرفة بوجهها واإلثبات هلا حني تدعي أنه زوجها لزمه يف ذلك ما يلزمها.
قال حييى بن احلسني @ :ال بأس أن يتزوج األب أم امرأة ابنه ،وأن يتزوج
االبن ابنة امرأة أبيه ،أو يتزوج األب البنت ويتزوج االبن األم.
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قال :ولو أن رجال تزوج امرأتني مسلمتني يف عقدة واحدة ودخل هبام فوجد
إحداهام أخته من الرضاعة ،أو ذات رحم حمرم -فإنه يثبت نكاح األجنبية
وينفسخ نكاح ذات املحرم ،وهلا املهر بام اس ّ
تحل من فرجها يف وقت اللبسة،
وكذلك كل امرأة ال جيوز نكاحها.

قال حييى بن احلسني _ :لو أن رجال وابنه تزوجا امرأتنيُ ،فأ ِ
دخل كل واحد
منهام عىل امرأة صاحبه عىل طريق الغلط -فإن احلكم يف ذلك عندي وعند مجيع
علامء آل رسول اهلل ÷ أن ترد كل واحدة منهام إىل زوجها ،وطئاهام أو مل
يطآهام؛ ألنه ال يفسد حرام حال ال ،وليس هذا إال دون التعمد؛ وذلك أهنام لو
تعمدا الفسق ففسق كل واحد منهام بزوجة صاحبه أقيم احلد عليهام ،ومل حترم كل
واحدة منهام عىل زوجها يف قول علامء آل رسول اهلل -صىل اهلل عليه وعليهم
أمجعني ،-فإن كانا حني غلط عليهام فأدخلت كل واحدة عىل زوج صاحبتها قد
وطئاهام فلكل واحدة عىل الذي وطئها مهر مثلها بام استحل من فرجها ،وترد إىل
صاحبها ،وال يطأها حتى تستربئ من ماء الذي وطئها ،وإن كانا مل يطآهام فال مهر
لواحدة منهام عىل الذي أدخلت عليه؛ ألنه مل يطأ فرجها .وغرينا حيرمهام عىل
أزواجهام يف الفسوق والغلط ،ولسنا نرى ذلك صوابا وال نقول به.
قال حييى بن احلسني @ :فإن فارق كل واحد منهام صاحبته من قبل أن يدخل
هبا فلها عليه نصف ما سمى هلا من املهر ،وال جيوز لألب أن يتزوج تلك املرأة
التي أدخلت عليه؛ ألهنا امرأة ابنه ،وقد حرم اهلل ذلك بقوله عز وجل:
﴿    

[﴾النساء ،]23وسواء عليه دخل

االبن هبا أم مل يدخل إذا كان قد ملك عقدة نكاحها ،ودعيت حليلته.
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وكذلك ال جيوز لالبن أن يتزوج املرأة التي أدخلت عليه من بعد فراق أبيه
هلا ،وإن مل يكن أبوه دخل هبا؛ ألهنا حليلة أبيه ،قد نكحها نكاح ملك ،ونكاح
امللك يف هذا كنكاح املسيس.
وقد قال اهلل سبحانه       ﴿ :

[﴾  النساء ،]22وإذا ملك عقدة نكاحها فقد نكحها ،ويف ذلك ما يقول اهلل
جل جالله عن أن حيويه قول أو يناله:

﴿     

           

[﴾األحزاب .]49ثم قال:

﴿     

[﴾البقرة ،]235فدعاهن بالنكاح وإن مل يكن األزواج مسوهن ،وإنام لزمهن
اسم النكاح بملك األزواج لعقدة نكاحهن وملكهم بذلك هلن فقط.

قال حييى بن احلسني _ :ولو أن رجلني تزوج أحدهام امرأة وتزوج الخر
ابنتها ،فغلط عليهام فزفت كل واحدة إىل زوج صاحبتها ،فوطيء كل واحد منهام
التي زفت إليه -لكان احلكم عندي وعند مجيع علامء آل رسول اهلل ÷ أن
ترد كل واحدة إىل صاحبها ،ويكون هلا عىل الذي وطئها مهر مثلها بام استحل
من فرجها ،وال يقرهبا زوجها حتى تستربي من ماء الذي وطئها غلطا ،وال
أقر أحدهام بأنه وطيء زوجة صاحبه من بعد املعرفة هبا
ُي رف ِسدُ حرا ٌم حالال ،فإن ّ

أقيم عليه احلد يف ذلك ،وكذلك لو أ ّقرت إحدى املرأتني بمعرفة الذي وطئها
وأهنا كتمت ذلك أقيم عليها احلد.
قال حييى بن احلسني @ :وإن فارق كل واحد منهام صاحبته وأراد أن يتزوج
املرأة التي قد زفت إليه بدال من زوجته التي وطئها صاحبه فإن للذي كان تزوج
األم أوال ومل يدخل هبا حتى فارقها أن يتزوج بنتها ،وهي امرأة صاحبه أوال؛
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ألن اهلل سبحانه أطلق له ذلك بقوله     ﴿ :
          

[ ﴾النساء ،]23فأطلق له تزويج ابنة زوجته إذا طلق أمها من قبل الدخول

هبا ،وأما زوج البنت التي طلقها من قبل الدخول هبا فال جيوز له أن يتزوج أمها
﴿

التي زفت إليه غلطا؛ ألهنا مبهمة التحريم؛ لقول اهلل سبحانه:
[ ﴾النساء ،]23فقال :أمهات نسائكم ،فحرمهن مجلةُ ،د ِخل ببناهتن أومل

يدخل ،إذا ملكت عقدة نكاحهن ،ورصن ألزواجهن زوجات بام ملكوا من

عقدة نكاحهن.

قال حييى بن احلسني _ :قد كان ابني أبو القاسم سألني عن نكاحهن ،وأجبته يف
ذلك بجواب وأنا كاتبه ها هنا وجمتز به عن رشح غريه إن شاء اهلل ،سألني عن نكاح
ر
الذ رميات فقلت :سألتني يا بني أرشدك اهلل للتقوى ،وجعلك ُمن اهتدى فزاده هدى
ٍ
مسألة َّ
ضل فيها كثري من الناس ،وكثر يف ذلك عليهم االلتباس من نكاح
عن
الذميات من النصانيات واليهوديات ،ولعمري لقد بني اهلل عز وجل ذلك هلم فيام
نزل عليهم من الكتاب الذي فيه ذكرهم حني يقول سبحانه:

﴿ 

          
         

[ ﴾     البقرة ،]219وال رشك أكرب عند اهلل سبحانه

وال أكثر من رشك من جحد حممدا ÷ ،وأنكر ما جاء به من دعوة اإلسالم؛ ألنه

إذا أنكره ÷ فقد أنكر صنع اهلل فيه ،ومن أنكر صنع اهلل سبحانه يف إرسال
النبيئني فكمن أنكر صنعه يف خلق املخلوقني ،ومن جحد وأنكر ما جاء به حممد
÷ من اليات كمن أنكر ما فطر اهلل وأوجده من األرضني والساموات،
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كام أنه من أنكر من القرآن آية واحدة حمكمة أو متشاهبة كمن أنكر كل القرآن،
وجحد مجيع ما أنزل اهلل سبحانه من الفرقان ،ال خيتلف يف ذلك من قولنا ،وال
يشك فيام قلنا ورشحنا عاقالن وال جاهالن ،إال بزور وهبتان ،ومكابرة للحق
ومعاندة عن الصدق.
فاعلم يا بني أنه ال حيل نكاحهن أبدا حتى يفئن إىل تصديق رهبن ومعرفة
خالقهن ،واالقرار بنبيئهن ،وبام جاء به إليهن من ذي اجلالل واإلكرام رهبن،
والقبول ملا أرسل به إليهن ،والعمل بام به أمرهن ،وعليه من مجيع حدود
ٍ
فحينئذ جيوز نكاحهن ،وحيل اإلفضاء إليهن ،ويكن من
اإلسالم أوقفهن،
املؤمنات املسلامت الصاحلات ،اللوايت قال اهلل سبحانه:

﴿   

             
             
           

[ ﴾  الممتحنة] ،فإذا ُك َّن عىل ما ذكر اهلل سبحانه من ترك اإلرشاك

باهلل عز وجل ،وترك الرسقة والزنا ،وقتل أوالدهن ،والبعد عن البهتان،
ٍ
فحينئذ جيوز نكاحهن( ،)1ويكن املؤمنات
والعصيان لرسول اهلل ÷-
بأعياهنن ،وجتب املواالة واالستغفار هلن ،فأما ما دمن عىل تكذيبهن هلل -عز
وجل -ولرسول اهلل ÷ ،وجحدهن آياته وتنزيله -فال ّ
حيل ملسلم آم َن باهلل
عز وجل نكاحهن ،وهن عليه وعىل أهل ملته حرام كام حرمه اهلل ذو اجلالل
واالنعام ،فافهم هديت ما قلنا ،وتفهم ما رشحنا ،حتى تنجو إن شاء اهلل من
ِني يف ذلك عن اجلهال ،أال تسمع كيف يقول ذو اجلالل واالكرام:
الضالل ،و َتب ر َ
﴿         
(-)1يف نسخة :حيل نكاحهن.
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﴾ [البقرة]؟ فأما ما       
 ﴿

:يتعلق به ذوو اجلهاالت من قول اهلل فاطر األرضني والسموات

         
        
        
          

 ُمن حفظ، فقال اجلهال أهل ال َّتكَمه يف الضالل،]﴾ [المائدة  
 ال، ويتلو تنزيله ليال وهنارا، و ُي ِمره إمرارا،التنزيل وجهل التأويل فهو َ ُهيذ ُه َهذا
، فهو خيبط يف عاميته، وال يعلم من معانيه بكثري وال قليل،يطلع منه عىل تأويل

 يرد، وحيكم عىل حمكمه بمتشاهبه، حيسب أن باطنه كظاهره،ويتكمه يف جهالته
 فكلام سئل أو أجاب،املحكامت من اليات عىل ما وجد وقرأ من املتشاهبات
 فهو، وتكلمه بام ال يفهم،تكلم يف ذلك بغري الصواب؛ الرتقائه فيام ال يعلم
يظن لضعف علمه وعظيم ما هو فيه من جهله إذ أحاط بتنزيله أنه عامل بغامض
: كأنه مل يسمع ما قال الرمحن عز وجل فيه وفيمن كان مثله من اإلنسان،تأويله
         ﴿
            
            
              

 فتوهم أن طعام أهل الكتاب الذي أحل هلم رب،]﴾ [آل عمران



 وظنوا أن، ولغري قبلة اإلسالم هبا يتوجهون،األرباب هو ذبائحهم التي يذبحون

،املحصنات اللوايت أطلق نكاحهن هن املقيامت عىل دينهن وكفرهن

320

وليس ذلك كام ظنوا وتومهوا ،وال عىل ما قالوا وذكروا ،بل الطعام الذي أحل
اهلل عز وجل ألهل اإلسالم هو ما ال تقع عليه الذكاة من طعامهم ،مثل احلبوب
وغري ذلك من إدامهم ،وكذلك املحصنات من أهل الكتاب فهن املؤمنات
التائبات املسلامت اللوايت قد رجعن إىل احلق ،وقلن يف الرسول ÷
بالصدق ،ودخلن يف اإليامن ،وتركن ما كن عليه من الباطل واجلحدان ،فأطلق
اهلل سبحانه للمؤمنني نكاحهن من بعد توبتهن وايامهنن ،ودعاهن يف هذه

()1

احلال بالكتاب -وإن ك َّن قد آم َّن باهلل عز وجل ،وصدقن برسول اهلل ÷ كام
دعى من آمن من أهل الكتاب يف غري هذا املكان بام كان فيه أوال من أهل
الكتاب فقال سبحانه:

﴿        

           
        

[ ﴾آل عمران]،

فسامهم بالكتاب ونسبهم إليه ،وهم خارجون مام كانوا فيه تائبون ،وإىل اهلل عز

وجل من ذلك منيبون ،وبرسوله وما أنزل اهلل سبحانه عىل لسانه مصدقون،
فهذا معنى ما قال اهلل جل جالله عن أن حيويه قول أو يناله مام ذكر من
األطعامت ،وما أطلق من نكاح نساء أهل الكتاب املحصنات ،ال ما توهم
اجلاهلون ،وذهب إليه املبطلون.
ومن االحتجاج عىل من قال بمثل هذا الشنيع من املقال أن يقال هلم :خربونا
عن هذه الزوجة الذمية -هيودية كانت أو نصانية -هل جيب هلا ما قال اهلل
سبحانه وجعله وحكم به لألزواج يف املواريث وفعله حني يقول عز وجل:
﴿            
             

(-)1يف نسخة :ودعاهن يف هذه الية بالكتاب.
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[ ﴾          النساء ،]12فهل جيب

هلا املرياث يف هذه احلاالت وهو هلا زوج وهي له زوجة من الزوجات؟

فإن قالوا :نعم ،أبطلوا قول رسول اهلل ÷ ،وقالوا يف ذلك بخالف ما
قال به ÷ فيه حني يقول(( :ال يتوارث أهل ملتني خمتلفتني)) ،وهذان بال
شك أهل دينني خمتلفني.
وإن قالوا :ال يتوارثان؛ ملا جاء عن الرسول ÷ -أبطلوا ما حكم به
للزوجني ذو اجلالل والطول.
ويقال ملن قال بذلك :ما تقول وما إليه اعتقادك يؤول يف مسلم تزوج ذم ّية
فرزق منها نسال وذرية ثم مات ولدها ،ومل خيلف من الورثة غريها ،أتقولون :إن
مرياثه هلا دون املؤمنني ،أم تقولون :إنه لغريها؟
فإن قالوا :هو هلا دون غريها خالفوا األمة يف قوهلا.
وإن قالوا :هو للمسلمني ال هلا .قيل هلم :سبحان اهلل! وكيف قلتم ذلك
وجعلتم األمر فيه كذلك وهي أمه التي ولدته ،مل يكن عىل دينها فانتقل عنه إىل
اإليامن ،ومل تكن عىل دينه فانتقلت إىل الذمية واجلحدان ،وانام تزوجها أبوه وهي
عىل كفرها فأولدها وهي عىل دينها ،نزل ولدها عن كبدها ونشأ يف حجرها ،مل
تتغري أمه عن حاهلا التي كانت أوال عليها ،ومل ينتقل ابنها من احلال التي هو فيها،
أفيحرمان املرياث حلدث أحدثاه؟ أو لسبب بعد اجتامعهام اكتسباه؟ وقد يعلم أن
اهلل سبحانه عدل ال جيور يف كبري وال صغري من األمور ،فهل جيوز عىل اهلل يف عدله
وجالله ورمحته وحماله أن يطلق أليب هذا الغالم نكاح أمه وخيرجه منها ،وجيعله
ولدها ،ثم يمنعه مرياثها ،وحيرمه ماهلا ،ومل يكن منه انتقال وال منها ،وال حترف
عن دينه وال دينها الذي أباح ألبيه عليه وفيه نكاحها ،وأحل له مقاربتها ،وأجاز
والبذر يف موضع حرثها ،وسوغه ذلك ،وجعل نكاحه هلا نكاحا
له مضاجع َتها،
َ
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جائزا حالال سائغا ،حتى إذا فعل ما أجاز اهلل سبحانه له من ذلك ،وأخذ ما أطلق
له ربه كذلك ،فغشيها بأمر خالقه ،وأولدها ما رزقه اهلل عز وجل من ذريته-
ورث غريه من أمه،
حجب اهلل سبحانه ولدها عن ماهلا ،وحرمه أكل مرياثها ،وقد َّ
وجعل ألمه نصيبا يف ماله ،وأنزل ذلك مفرسا يف القرآن ،وبينه يف الوحي غاية
البيان ،فأعطى غريه وحرمه عىل غري يشء اجرتمه ،وال حدث أحدثه ،فتعاىل اهلل
عام يقول اجلاهلون ،وينسب إليه املبطلون؟! بل اهلل عز وجل أطلق يف قوهلم،
وأجاز يف أصل زعمهم ومذهبهم أليب هذا الغالم نكاح من ليس من أهل
اإلسالم ،فنكح ما أطلق اهلل سبحانه له ،وبذر فأخرج اهلل بذره يف احلرث الذي
رزقه ووهبه ،فلم يتعدّ ما به أمر ،ومل خيرج إىل ما منه ُح ّذر ،ومل يغش ما عنه ُز ِجر،
بل هو عىل الطريق املستقيم ،وهو يف ذلك كله ُم رر ٍ
ض لإلله الكريم ،فهل جيوز عىل
اهلل سبحانه يف عدله وجوده وكربيائه أن يطلق لعبده نكاح أمة حرة من إمائه ثم
حيرمه مرياثها ،وحيرم ذلك ولدها ،الذي جعله اهلل سبحانه من أبيه ومنها،
وأخرجه مام أمر به من النكاح ،ال مام حرم من السفاح ،ثم يمنعه مام جعل لغريه
من مجيع عبيده؟!

ٍ
معان :إما أن يقولوا :إن اهلل عز وجل أطلق
فال بُدّ هلم من القول بأحد ثالثة
للمسلمني وأجاز وأحل نكاح الذميات اليهوديات والنصانيات -فيلزمهم أن
يورثوهن من أزواجهن ،ويورثوا أزواجهن منهم ،ويورثوا من كان من أبنائهم
ماهلن ،ويورثوهن من أبنائهن ما سمى اهلل هلن ،أو ينسبوا الظلم إىل إهلهم،
ويقولوا به يف خالقهم؛ إذ كانوا يزعمون أنه أطلق هلم نكاح الذميات
واستيالدهن ،وجعلهن زوجات كغريهن ،وأوجب هلن مهور مثلهن ،وأوجب

العدتني عليهن ،ثم حجبهن تعاىل عن ذلك عن مرياث أزواجهن وأوالدهن،
وحجب أزواجهن وأوالدهن عن وراثة ماهلن ،وقد ُأط ِل َق لغريهم الوراثة ،ثم
منعهم هم الوراثة من غري جرم اجرتموه ،وال عصيان افتعلوه ،بل األزواج
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فعلوا ما أجاز اهلل سبحانه وأطلق هلم ،واألوالد فهو عز وجل أوجدهم
وخلقهم ،وال ذنب هلم فيام أطلق وفعل غريهم.
أو أن يرجعوا إىل احلق فيقولوا :إن اهلل عز وجل مل جيعل ومل يطلق ومل جيز ومل
خيلق ما قالوا عليه به من األمر بنكاح الذميات ،كام أذن وأمر بنكاح املسلامت-
فيكونوا يف ذلك مصيبني ،ولرهبم تعاىل غري جمورين ،ولو كان ذلك شيئا أطلقه
اهلل سبحانه وتعاىل عن كل شأن شأنه لذكر مواريثهم يف الكتاب بتحريم أو غري
ذلك من األسباب ،كام ذكر غريها مام هو -ال شك -دوهنا ،ولذكر ذلك
الرسول ÷ ،ورشعه وأبانه ألهل اإلسالم ،وكيف ال يكون -لو كان كام
يقول اجلاهلون -تفسريه يف الكتاب والسنة يعلمه العاملون واهلل يقول ذو اجلالل
والسلطان فيام نزل عىل نبيئه من الدالئل والفرقان:
     

﴿   

﴾ [األنعام ،]39وهذا فأعظم ما حيتاج إليه من

اليشء ،ففي أقل مام قلنا وبه يف ذلك احتججنا -ما كفى عن التطويل ،وأجزأ

وأغنى بحمد اهلل وشفى من كان للحق طالبا ،ويف اهلدى والصدق راغبا ،أال
تسمع كيف يقول الرمحن فيام نزل عىل نبيئه من الفرقان:

﴿  

           

﴾       الية [المجادلة ،]22وال مودة يا
بني أكثر وال عند من عقل أكرب من االفضاء واملداناة واملقاربة واملالمسة

واملناكحة واملبارشة؛ ملا يف ذلك من الرسور من املضاجع بالضجيع ،وذلك فال
يعدم أبدا من رفيع وال وضيع ،وال سيام إذا صادف منها زوجها موافقة ،وكانت
له معينة رافقة ،مع ما يكون بينهام من التواد عىل الولد وغري ذلك مام ال يرشك
فيه من أمر الزوجني أحد ،حتى ربام كانت الزوجة املوافقة املطاوعة الباذلة
املواسية الشفيقة املتابعة أحب إىل صاحبها من أمه وأبيه ،وعصبته وحامته،
وقرابته وماله وولده وإخوانه ،ال جيد عن ذلك بعلها انحرافا ،وال تستطيع عنه

324

أبدا انصافا ،ولو حرص عىل ذلك بكلية حرصه ،وجهد عليه بغاية ما ركب فيه
من جهده ،فهل يكون من املوادة أكثر مام ترى وتسمع يف ذلك وتعلم وتلقى؟
فنعوذ باهلل من العامية والردى ،ونسأله السالمة يف الدين والدنيا ،فلقد جهل
غاية اجلهل ،وارتكب أكرب ما يكون من الفعل ،وقال عىل اهلل عز وجل بالزور
والبهتان ،وخرس يوم حرشه غاية اخلرسان -من قال :إن اهلل تقدست أسامؤه
وعز بكريم واليته أولياؤه أطلق لعبد من عبيده نكاح أمة من إمائه وقد يعلم
ّ
سبحانه ما يف املناكحة من املواالة ثم أمره فيها باملناصبة واملعاداة ،وقد يعلم
سبحانه أنه ال يطيق بغضها عند ما يكون من موافقتها ،أال تسمع كيف يقول
سبحانه:

﴿         

[ ﴾    النساء.]128

يقول سبحانه :ولن تستطيعوا أن تساووا بينهن يف املحبة أبدا ،ولو جهدتم

جهدكم؛ إذ ه ّن خمتلفات يف أعينكم وموافقتكم وقلوبكم ،فلم يكلفكم
املساواة بينهن يف املحبة هلن كام كلفكم املساواة بينهن يف غري ذلك من أمرهن؛
ألنه علم سبحانه أن ذلك مام ال تقدرون عليه ،وال تستطيعون أبدا املصري إليه،
ولن يكلف اهلل عز ّ
وجل عباده ما ال ينالونه ،وال يقدرون عليه وال يطيقونه؛ أال
تسمع كيف يقول ذو اجلالل واالكرام والطول:

﴿    

[ ﴾البقرة ،]285ويقول[ ﴾      ﴿ :الطالق،]6
ويقول عز وجل:

﴾

﴿      

[البقرة ،]184ويقول جل جالله عن أن حيويه قول أو يناله﴿ :

            
      

[ ﴾احلج ،]76يريد ما جعل

عليكم يف الدين والتحقيق من عرس وال تشديد وال تضييق ،و َل َع رم ُر العامة
املتجربين والغواة املبطلني ما من ضيق وال عرس ،وال تكليف ملا ال يطاق من
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األمر -أشد من هذا لو كان كام يقول اجلاهلون ،وينسب إىل اهلل عز وجل ال َّظ َلمة
الضا ّلون؛ بل كلف سبحانه يسريا ،وأعطى عىل كل قليل كثريا ،ومل جيز لعباده
َّ
من ذلك أمرا ،ثم أحدث هلم عنه هنيا وزجرا ،فتعاىل عن ذلك الكريم ذو
املتفضل ذو الرأفة وامللكوت ،واحلمد هلل رب العاملني ،والعاقبة
اجلربوت،
ر
للمتقني ،وسالم عىل املرسلني.

قال حييى بن احلسني _ :ينبغي إذا كانت املرأة عند ٍ
زوج وكان هلا ولد من
زوج قبله فامت الولد الذي من الزوج األول -أن يقف عن جامعها الزوج الذي
هي معه حتى يتبني له أحامل هي أم غري حامل ،وإنام قلنا بذلك ألهنا إن كانت
حامال يف وقت ما مات ولدها ورث هذا احلمل من أخيه من أمه .وإن كان
للميت أب أو جد أو ولد أو ولد ولد فال يقف عن جامعها زوجها وال يستربئ
رمحها؛ ألن هؤالء كلهم حيجبون احلمل عن املرياث؛ ألنه أخو امليت من أمه،
وولد األم ال يرثون مع هؤالء األربعة الذين سمينا.
وكذلك بلغنا عن أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب  ،#وعن احلسن بن عيل رمحة
اهلل عليهم :أهنام أمراه بالوقوف إذا مل يكن من هؤالء األربعة الذين سمينا أحدهم.
قال حييى بن احلسني  :#وأما املرأة التي ترضع زوجها يف احلولني فهو رجل
يكون عنده املرأة فتلد منه ثم يطلقها ،فيزوجها وليها صبيا صغريا مل يتم له
حوالن فرتضعه املرأة .قال :فإذا فعلت ذلك فقد حرمت عليه؛ ألهنا صارت أمه
من الرضاعة وقد ح ّرم اهلل سبحانه األم من الرضاعة ،وال صداق هلا؛ ألن
الفسخ جاء من قبلها ،فإن أراد زوجها األول أن يراجعها فال حيل له نكاحها،
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وال جيوز له ارجتاعها إذا كان قد طلقها ثالثا ،وال حتل له ّإال( )1من بعد نكاح
ٍ
زوج وطئها ،وهلا أن تتزوج من ساعتها؛ ألهنا ال عدة للصبي عليها؛ ألنه مل
يدخل هبا.

قال حييى بن احلسني _ :إذا طلق الرجل زوجته طالقا ال حتل له إال بعد
زوج ،فتزوجها مدبر أو مكاتب عاجز أو عبدٌ ُملوك بإذن سيدهم ،ثم طلقها أي
هؤالء الثالثة -كان له أن يراجعها من بعد أن مسها املتزوج؛ فهي حتل بنكاحهم
لزوجها األول ،وإن نكحها أحد من هؤالء بغري إذن سيده فنكاحه باطل ،وال
حتل لزوجها األول بنكاح فاسد.
قال :ويرد املرأة زوجها إذا دلست عليه ومل ختربه بأربعة أشياء :الربص،
واجلذام ،واجلنون ،وال َق َرن( ،)2وإذا ردها أخذ ما دفع إليهم من املهر إال أن
يكون قد وطئها ،فإن كان قد وطئها فيلزمها أو يطلقها وال يرجع باملهر عليها.
قال حييى بن احلسني _ :إذا ارتدّ املسلم وحلق بدار احلرب فإذا حاضت
امرأته ثالث حيض فقد حلت لألزواج ،ويقسم ماله عىل ورثته ،وترثه الزوجة
معهم ،فإن ارتدّ ا مجيعا -الزوج والزوجة -فهام عىل نكاحهام أبدا حتى يعرض
اإلسالم عليهام ،فإن أسلام فهام عىل نكاحهام ،وإن أبيا ُقتِال ،وإن أسلم أحدهام
قتل الخر وورثه املسلم.
قال حييى بن احلسني  :#واملرتدّ يرثه ورثته املسلمون وال يرثهم؛ ألن حكمه
خالف حكمهم ،إذ ال حكم له غري الرجوع إىل اإلسالم أو القتل.
(-)1هذا كالمه هنا ،ويف املنتخب :أهنا ال حتل له ألهنا زوجة ابنه من الرضاع ذكره يف التحرير.
(-)2القرن :هو بسكون الراء وهو عظم يكون يف فرج املرأة.
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قال :ولو أن مسلام ارتدّ فلم يعرض عليه اإلسالم حتى حاضت امرأته ثالث
حيض ثم عرض عليه اإلسالم فأبى ف ُقتِ َل مل ترثه امرأته؛ ألهنا قد خرجت من
العدة قبل قتله.
قال :وإذا ارتدّ ا مجيعا -الزوج والزوجة معا -فجاءت بولد ألقل من ستة
واستقر
أشهر منذ ردهتام فحكم الولد حكم اإلسالم؛ ألنه محل كان يف اإلسالم
ّ
يف رحم أمه عىل احلق ،وهو يرثهام وال يرثانه؛ ألنه مسلم ،وإن جاءت به ألكثر
من ستة أشهر فحكمه حكمهام ٌ
داخل يف ردهتام ال يرثانه وال يرثهام.
قال :وإن أسلم رجل وامرأته يف دار احلرب ،فهاجر أحدهام إىل دار اإلسالم
وخت ّلف الخر :فإن كان خت ّلفه لعلة قاطعة له مانعة عن اهلجرة .فهو أوىل
بصاحبه ،وإن كان ختلفه رغبة يف الدار وزهدا يف اإلسالم فإذا حاضت املرأة
ثالث حيض فقد خرجت من حباله.
وقال :إذا هاجرت املرأة من دار احلرب مسلمة إىل دار اإلسالم فال تتزوج
حتى تستربئ نفسها ،إن كانت ذات ٍ
بعل يف بالد الرشك استربأت رمحها بثالث
حيض ،وإن كانت أ َمة استربأت رمحها بحيضة.
قال :واألمة إذا سبيت استربأت بحيضة.

قال حييى بن احلسني _ :هو أوىل هبا ما مل متض ثالثة أشهر منذ أسلم زوجها،
فإن مل متض الثالثة األشهر حتى أسلم أحد أبوهيا فقد جر إسالمه إسالمها،
وهي زوجته عىل حاهلا ،ومتى خرجت إىل دار اإلسالم يف صغرهاأو بعد كربها
فهو أوىل هبا.

328

قال حييى بن احلسني _ :إن كان هذا الذي أسلم تزوجهن معا يف عقدة
واحدة فارقهن كلهن ثم اختار منهن أربعا ،وال تكون مفارقته هلن طالقا؛ ألن
النكاح كان من أصله فاسدا ،فيتزوج األربع تزوجيا مبتدأ صحيحا .وإن كان
تزوج أربعا يف عقدة ،وثالثا يف عقدة -ثبت نكاح األربع وسقط نكاح الثالث،
وإن كان تزوج اثنتني يف عقدة ،وثالثا يف عقدة ،واثنتني يف عقدة -ثبت نكاح
الثنتني األولتني والثنتني الخرتني ،وبطل نكاح الثالث .وإن كان تزوج واحدة
يف عقدة ،وستا يف عقدة ،وثنتني يف عقدة واحدة ،وواحدة أخرى يف عقدة -ثبت
نكاح األوىل ،وبطل نكاح الست ،وثبت نكاح الثنتني ،وثبت أيضا نكاح
الواحدة الخرة ،يثبت له من ذلك ما يتم له أربعا ،ويسقط ما سوى ذلك.
قال :وأما أهل دار احلرب إذا دخلوا إىل بالد املسلمني بأمان يف جتارة أو
غريها ،نساء كانوا أو رجاال -فإنه ينبغي إلمام املسلمني أن ُي رعلمهم أنه ال جيوز
هلم أن يقيموا يف دار اإلسالم أكثر من سنة ،وخيربهم أهنم إن أقاموا أكثر من سنة
مل يرتكهم أن يرجعوا إىل بلدهم ،وكان هلم عنده أحد معنيني :إما أن يسلموا
فيكونوا من املسلمني ،هلم ما هلم وعليهم ما عليهم ،وإما أن توضع عليهم
اجلزية ويكونوا ذميني.
قال حييى بن احلسني _ :ال تكون ردة الصبي ردة حتى يكون يف حال جتري
عليه األحكام ،وهي أن ينبت أو حيتلم؛ ألن يف ردته -لو لزمته -القتل إن مل
يرجع ،ولو حكمنا عليه بالردة حلكمنا عليه باالستتابة ،ولو حكمنا عليه
باالستتابة حلكمنا عليه بالقتل إن مل يتب ،والقتل فال جيري عليه حتى ينبت
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أو حيتلم ،كام فعل رسول اهلل ÷ بيهود بني قريظة :قتل من كان منبتا،
فلذلك قلنا :إن ردة الصبي ال حيكم هبا عليه.
قال :وإذا أسلم الرجل ثم ارتدّ قبل أن تسلم امرأته فرجع إىل دين امرأته أو
غريه من األديان -فقد بانت امرأته منه؛ ألنه كان قد دخل يف حدّ اإلسالم ثم
رجع عنه ،فليس له إال التوبة أو السيف ،فإن كان دخل هبا فلها املهر كامال ،وإن
كان مل يدخل هبا فلها نصف املهر؛ ألن الفرقة جاءت من قبله.
تنص ،أو نصانيا هتود ،أو هيوديا متجس -لرأينا أن
قال :ولو أن جموسيا ّ
الوصلة بينه وبني زوجته قد انقطعت ،وهلا املهر بام استحل من فرجها ،ولسنا
نقول :إن الرشك كله ملة واحدة -كام يقول غرينا -فنثبتهام عىل نكاحهام ،وكيف
يكون كله دينا واحدا وبعضهم أكفر من بعض؟! وأغال يف الدين من بعض،
وكل يكفر صاحبه ،ويتربأ منه ومن دينه ،فمن جيمع من كان كذلك يف االختالف؟!
بل نفرقهم بأدياهنم كام ّفرقوا أنفسهم بمذاهبهم ،وإن كانوا عندنا كافرين ،ويف حكمنا
بحكم اهلل عز وجل مرشكني ،أال تسمع كيف خيربك اهلل عز وجل بتكفري بعضهم
لبعض ،مع ما تراه بعينك عيانا منهم ،وتسمعه بأذنك من أقاويلهم واختالف
أدياهنم ،ويف ذلك ما يقوله اهلل عز وجل    ﴿ :

[ ﴾      البقرة.]112

قال حييى بن احلسني @ :ولذلك ما ذكرنا من اختالفهم ،وميزنا من أدياهنم ،ما

مل نجز نكاح اليهودي للنصانية ،وال النصاين لليهودية ،وال لصنف من
املرشكني منافر لصنف أن ينكح فيه.
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قال حييى بن احلسني _ :ولو أن ذمية أسلمت وهلا زوج ذمي انقطعت بينهام
الوصلة ،وعليها العدة من مائة ،فإن طلقها وهي يف عدهتا لزمها الطالق،
واعتدت له من يوم طلقها؛ ألن إسالمها مل يكن طالقا ،وإنام كان فرقة وفسخا،
وإن أسلم يوما من الدهر زوجها فأراد مراجعتها كانت معه باثنتني.
قال :ولو أن ذمية بالغة تزوجت ذميا صبيا ثم أسلمت بعد ذلك -حبست
عليه حتى جتري عليه األحكام ،ثم يدعى إىل اإلسالم :فإن أسلم فهام عىل
نكاحهام ،وإن أبى فرق بينهام .وكذلك لو كان الزوج كبريا فأسلم وأبت الزوجة
أن تسلم مل جيز له نكاحها ،وكان اإلسالم قد فسخه بينهام عندنا ويف قولنا ،إال إن
تسلم وهي يف عدهتا فيكونا عىل نكاحهام ،فأما ما يروى يف ذلك ويقال به عن
أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب  #من انه أجاز نكاح الذميات -فال يصدق
بذلك عليه ،وال نقول به فيه؛ ألهنن مرشكات ،وقد قال اهلل سبحانه:
[ ﴾    البقرة.]219

﴿

قال حييى بن احلسني _ :بلغنا عن رسول اهلل ÷ أنه قال(( :من ملك ذا
رحم حمرم فهو حر)).
قال حييى بن احلسني @ :إذا ملك الرجل ابنته ،أو أخته ،أو أمه ،أو عمته ،أو
خالته ،أو بنت ابنه ،أو بنت بنته ،أو بنت أخته ،أو بنت أخيه ،وإن سفلن ،أو
جدته أم أبيه أو أم أمه ،أو جدة جدته -فهن أحرار ساعة يملكهن بأي ملك
كان ،وإن ملك يف واحدة منهن شقصا عتق ذلك الشقص عليه واستسعى
لرشيك صاحبه يف قيمة ما له فيه .وإن كان ذو رمحه اشرتاه وهو يعلم أنه يعتق
عليه إذا ملكه ضمن لرشيكه باقي قيمته .وكذلك لو كان بدل أولئك النساء

331

رجال يف منازهلن عتقوا عىل قريبهم إذا ملكهم.
قال :وإن ملك ذا رحم ليس بمحرم عليه نكاحه فله أن يسرت ّقه ،ويشرتيه
ويبيعه ،مثل :بنت العم ،وابن العم ،وابن اخلال ،وابن اخلالة ،وابنة اخلالة ،وابن
العمة ،وبنت العمة ،وأخيه من الرضاعة ،وبنته من الرضاعة ،وأخته من
الرضاعة ،وعمته من الرضاعة ،وخالته من الرضاعة ،وجدته من الرضاعة من
قبل أبيه وأمه ،فكل هؤالء جيوز له بيعهم ورشاؤهم واسرتقاقهم ،ولكن ليس له
أن يطأ حمرما من الرضاعة.
قال حييى بن احلسني _ :إذا كانت اجلارية بني الرجلني وجاءت بولد من
أحدهام -ضمن صاحب الولد نصف قيمة األمة يوم محلت ،ونصف قيمة الولد
يوم ولد ،ونصف ا رل ُعقر ،ويدرأ عنه احلدّ ؛ ألنه قد رضب فيها بسهم ،وال نرى أنه
يسقط عنه العقر؛ ألنه غشيها وال جيوز له غشياهنا ،ولو سقط عنه عقرها لسقط
عنه نصف قيمة ولدها؛ ألن العقر قبل الولد ،وهم جممعون عىل أنه لو وطئها ومل
يولدها للزمه نصف عقرها ،ومتى لزمه نصف عقرها لزمه نصف قيمة الولد،
ومتى لزمه نصف قيمة الولد لزمه نصف قيمة العقر؛ ألهنام كليهام سيان ،هام
لفاعلهام فعالن ،وجنايته عىل رشيكه ،فهام جنايتان متساويتان ،فإن سقطت
إحداهام سقطتا مجيعا ،وإن ثبتت إحداهام ثبتتا مجيعا.
قال :ولو كان رشيك هذا الواطيء هلذه اجلارية أخا لوجب عليه نصف قيمة
األمة ،ونصف قيمة عقرها ،وسقط عنه نصف قيمة ولده؛ ألن ولده ح ّر بملك
حر.
عمه لنصفه؛ ألنه من ملك ذا رحم حمرم فهو ّ
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قال حييى بن احلسني _ وسالمه :جيب عىل من باع أمة أن يستربئها قبل بيعها
بحيضة ،وكذلك جيب عىل املشرتي أن يستربئها من قبل وطئها بحيضة .فإن
كانت صغرية أو كبرية قد يئست من احليض استربأها بشهر قبل بيعها ،وقبل
وطئها ،وإن اشرتاها وهي حامل فوضعت عنده ،فقد حلت له بعد استقالهلا من
نفاسها وطهرها من دمها.
قال :وإذا تزوج الرجل أمة ثم اشرتاها قبل أن يدخل هبا فقد أفسد امللك
النكاح ،وليس إفساده إياه بطالق ،وللمشرتي أن يطأها بامللك ،وليس لسيدها
األول أن يطالب زوجها بنصف الصداق الذي كان رشط هلا أوال ،وإن أحب
هذا الذي اشرتاها أن هيبها أو يزوجها أو يبيعها فذلك له.
قال :وإن كان حني تزوجها من سيدها األول دخل هبا قبل رشائها ثم اشرتاها-
فقد أفسد امللك النكاح أيضا ،وله أن يطأها بامللك ،وللذي باعها عىل الذي
اشرتاها الصداق كامال؛ ألنه قد وطئها يف ملكه إياها وقبل بيعه هلا ،وإن أراد هذا
املشرتي أن يزوجها أو يبيعها مل جيز له ذلك حتى يستربئها بثالث حيض ،فإن كانت
ولدت منه قبل أن يشرتهيا ثم اشرتاها انفسخ النكاح وثبت امللك.
حرا تزوج ُملوكة كان أوالده مامليك إال أن يشرتط عليهم
قال :ولو أن رجال ّ

أن أوالده أحرار فيكون الرشط واجبا له عليهم.

قال حييى بن احلسني _ :العبيد يف النكاح والطالق والعدة مثل األحرار سواء
سواء ،ال فرق بينهم وبينهم يف ذلك؛ ألن اهلل سبحانه مل يفرق بينهم يف كتابه ،وقد
علم سبحانه مكان املامليك ،ولو كان أراد تفرقة بينهم يف نكاح أو طالق أوعدة
لبني ذلك يف كتابه ،أو عىل لسان نبيئه ÷ ،ومل يأت يف كتاب اهلل عز وجل لذلك
فرق ،وال عن نبيئه ÷ إجامع بتفرقة بني املامليك واالحرار.
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قال حييى بن احلسني _ :بلغنا

عن رسول اهلل ÷ أنه قال(( :عليكم

بذوات األعجاز فإهنن أنجب وفيهن يمن)).
قال حييى بن احلسني @ :يريد ÷ بالنجابة :نجابة االوالد ،وال ُي رمن فهو:
الربكة واخلري.
قال حييى بن احلسني @ :وللرجل أن يزوج عبده أم ولده إذا أعتقها برضا
منها ،ويزوج مدبرته وأمته وإن كرهتا ذلك ،وكذلك له أن يزوج مكاتبته إذا
أذنت له املكاتبة يف ذلك ،ويكون صداق املكاتبة هلا تستعني به يف مكاتبتها،
ويكون ولدها يف معناها إذا أدت ما عليها من املكاتبة عتقوا وعتقت ،وإن
عجزت اسرتقوا واسرتقت ،وكذلك أوالد املدبرة يعتقون إذا عتقت.
قال حييى بن احلسني @ :إذا ولدهتم بعد املكاتبة أو التدبري.
قال :وإذا زوج الرجل أمته أو مدبرته فلهام اخليار إذا عتقتا :إن شاءتا اختارتا
أنفسهام ،وإن شاءتا أزواجهام.
وكذلك روي عن رسول اهلل ÷ يف بريرة :جارية اشرتهتا عائشة فكان فيها
من النبيء ÷ أربع سنن:
فأوهلن :أن عائشة اشرتهتا واشرتط عليها الذي باعها أن الوالء له فقال
النبيء ÷(( :الوالء ملن أعتق)).
و ُت ُصدر َق عىل بريرة بيشء ،فذكرت ذلك عائشة للنبيء ÷،
فقال ÷(( :هو عليها صدقة ،ولنا هدية)) ،وأكل منه ÷.
والثالثة :أنه كان هلا زوج فخريها رسول اهلل ÷ بعد العتق؛ فجرت
السنة بتخيري األمة بعد عتقها ،فإن اختارت نفسها كان ذلك فسخا ملا بينها وبني
زوجها من النكاح ،وإن اختارت زوجها كانت معه عىل نكاحها.
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والرابعة :أنه مل جيعل بيعها طالقها ،ولو جعل بيعها طالقها مل خيريها من بعد
عتقها يف أمرها وأمر زوجها ،فجرت السنة هبذه األربع من الرسول ÷.
[قال االمام حممد بن حييى @ :سواء كان الزوج حرا أو عبدا(.])1
قال حييى بن احلسني  :#ولو أن رجال قال لرجل :قد أحللت لك جاريتي تطأها
أو قد أبحتها لك فطأها ،أو قالت ذلك امرأة لزوجها أو ُأ ٌّم البنها ،أو أحد من
الناس ألحد من الرجال -مل يكن ذلك حيل له وال جيوز ،فإن وطيء أحدٌ أمة
هبذا القول وهو يرى أنه جيوز له وال يعلم أنه حرام درئ عنه احلد بالشبهة،
وعليه مهر مثلها بوطئه هلا ،وإن وطئها وهو عارف بأن هذا الحيل وال جيوز-
وجب عليه احلدّ يف ذلك.
قال حييى بن احلسني _ :إذا نعي الرجل الغائب فاقتسم ماله ثم رجع أخذه
من كل من كان عنده ،وإن كان أحد من الورثة قد أعتق بعض رقيقه عادوا إليه
مامليك ،وإن باع بعض الورثة من رقيقه أو من أمواله شيئا أخذه حيث وجده،
ورجع الذي هو يف يده عىل من باعه ،وإن كانت له مدبرة فوجدها قد تزوجت
أخذها ،وأخذ عقرها وقيمة ولدها من زوجها ،ويكون الولد حرا الحقا بنسب
أبيه ،وإن وجد بعض الورثة قد استهلكوا شيئا من ماله رجع عليهم بام
استهلكوا ،وطالبهم به.
قال حييى بن احلسني @ :ولو أن عبدا تزوج حرة بغري أمر سيده ،ومل تعلم املرأة أنه
مل يستأذنه ،ثم بلغ السيد ففسخ النكاح بينهام -كان له ذلك ،وكان له أن يأخذ منها ما
دفع عبده من الصداق إليها ،وكان هلا أن تطالب العبد إذا عتق يوما بمهر مثلها.

( – )1ما بني املعكوفني زيادة يف نسخة.
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قال حييى بن احلسني _ :إذا اشرتى املكاتب زوجته التي كان تزوجها بأمر
سيده -فليس يبطل اشرتاؤه إياها نكاحه ،وله أن يطأها بالنكاح األول الذي كان
بأمر سيده ،فإذا أدى مكاتبته فسد النكاح ،وكان له أن يطأها بامللك ،وكذلك إذا
اشرتى املكاتب األمة فليس له أن يطأها؛ فإن تزوجها بعد الرشاء أو أعتقها مل يكن
له أن يطأها بالنكاح وال بامللك حتى يؤدي مكاتبته؛ فيجوز له أن يطأها بامللك
حينئذ ،وإن أحب أن يعتق أعتق؛ ألنه مل يكن ملكها قبل أن يؤدي مكاتبته فيجوز
أمره فيها ،أال ترى أنه لو عجز كان ذلك كله لسيده دونه.
قال حييى بن احلسني _ :إذا دخلت املرأة عىل زوجها وخىل هبا وأرخى سرته
عليها وأغلق بابه -فقد وجب الصداق عليه ،قرهبا أو مل يقرهبا ،وكذلك يذكر
عن أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب  #أنه قال( :إذا أرخى السرت وأغلق الباب
فقد وجب عليه املهر).
قال حييى بن احلسني  :#ولو أنه أرخى عليها سرتا أو أغلق بابا ويف البيت معه
غريه :أخته أو أمه أو أم امرأته أو أختها ومل يمسها -مل يوجب عليه ذلك املهر،
وإنام يوجب ذلك املهر إذا كانت معه خلوة ،ولو أنه طلقها من بعد أن أرخى
سمينا من قرابتها أو قرابته -مل يكن عليه هلا
سرته عليها وعليه ،وكان معه من ّ
إال نصف املهر.
قال حييى بن احلسني _ :ال بأس أن يتزوج الرجل عىل الوصيف أو الوصيفة
أو الوصفاء أو الوصائف ،إذا رشط هلا من ذلك رشطا معروفا يف القدر واللون
واجلنس ،وجيب هلا ما وصف هلا عىل ما وصف ،وإن مل يصف صفة فلها الوسط
من ذلك.
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قال :وينبغي إن وقع بينهم يف ذلك تشاجر أن يوسطوا بينهم من يعرف ذلك
وقيمته من النخاسني ،وأحب إلينا له وهلا أال يتزوجها عىل وصيف وال وصفاء؛
ألن ذلك يتفاوت ،ويقع فيه االختالف ،وال يوقف فيه عىل حدّ  ،وإن فعل ذلك
فاعل كان ما ذكرناه يف أول املسألة.
قال :ولو أن رجال تزوج امرأة عىل امرأة حرة أو عىل حر ومل تعلم كان هلا مهر
مثلها ،وإن تزوجها عىل مدبرة أو مكاتبة أو أم ولد وهي ال تعلم -فلها قيمة ما
تزوجها عليه يوم وقعت عقدة النكاح ،وإن تزوجها عىل ما ال جيوز بيعه وال رشاؤه
من مخر أو خنازير أو قتل إنسان فإن ذلك مام ال جيوز يف املهر فلها مهر مثلها.

قال حييى بن احلسني _ :ولو أن رجال تزوج امرأة عىل أمة له ،ورشطها هلا
مهرا ،ثم وطئها قبل أن يسلمها إليها -درئ عنه احلد بالشبهة؛ ألهنا يف ضامنه
بعد ،فإن جاءت بولد فهي يف ذلك باخليار :إن شاءت أخذهتا وعقرها وأخذت
ولدها ،وإن شاءت أخذت مهر مثلها ،وإن شاءت أخذت قيمتها وقيمة ولدها.
فإن طلقها قبل أن يدخل هبا فعليه نصف عقر اجلارية ،واجلارية بينه وبينها
نصفان ،ويسعى الولد هلا يف نصف قيمته ،وال يلحق نسبه بنسب أبيه؛ ألنه وطئ
أمه وطئا غري مستقيم وال جائز له .وال تكون األمة للرجل أم ولد؛ ألهنا ولدت
منه عىل غري استقامة.
قال :ولو أن رجال تزوج امرأة عىل جارية أو فرس أو ناقة فلم ُي َق رب رض َها حتى
ولدت اجلارية ،أو نتجت الفرس أو الناقة -فإهنا تأخذها وولدها؛ فإن مات
ولدها قبل أن تقبضها وأحبت أن تأخذ اجلارية بنقصاهنا أو الدابة فذلك هلا،
وإن شاءت ردهتا وأخذت قيمتها يوم وقع النكاح.
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زوجني فالنة عىل الف
قال حييى بن احلسني _ :ولو أن رجال كتب إىل رجل ّ
درهم ،فزوجه إياها عىل ألفي درهم ،وأجاز ذلك الزوج -جاز ،وإن قال
الزوج :ال أرىض بام فعلت وال أجيزه ،فقالت املرأة :أنا أرىض باأللف -مل يكن
ذلك نكاحا ثابتا؛ ألنه قد نقضه بقوله :ال أرىض وال أجيز ما فعلت ،فإن كان
حني بلغه ما فعل الوكيل قال :أنا أجيز عقدة النكاح وال أجيز ما سمى من
املهر -عرض ذلك عىل املرأة :فإن رضيت باأللف الواحد جاز النكاح ،وإن مل
ترض إال بام اشرتطت عىل الوكيل كان النكاح مفسوخا.
قال :وإنام أجزناه إذا رضيت املرأة باأللف الواحد ألنا أقمنا االلف الثاين
مقام يشء وهبته املرأة من مهرها لزوجها ،وألن الزوج قد قال :قد أجزت عقدة
النكاح ،ثم تكلم بعد ذلك يف املهر ،فكان كالمه يف املهر استنقاصا ،وطلب
الوضع عنه من املهر وهو راض بالنكاح مثبت لعقدته.
قال حييى بن احلسني _ :إن جامعها فدفعته أو لكزته أو ضمته فقتلته ،أو
فعلت غري ذلك مام به أتلفته -وجب عليها يف ذلك ديته.
قال :وكذلك بلغنا عن أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب  :#أنه قىض يف شيخ
ضعيف هلك :جامع امرأته فلام أنزل املاء ضمها إليه فوجدت شهوته فضمته
إليها ضام شديدا فاستمسك َن َف ُس ُه فامت؛ فقىض بديته عليها.
قال حييى بن احلسني _ :بلغنا عن أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب  :#قىض
أخت
يف رجل خطب امرأة إىل أبيها ،وأمها امرأة عربية فأملكها أبوها منه ،وهلا ٌ
أمها أعجمية ،فلام كان وقت البناء أولج عليه ابنة األعجمية فلام أصبح الرجل
استنكرها ،فرفع إىل أمري املؤمنني اإلمام العادل عيل بن أيب طالب  #خربها؛
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فقىض له أن الصداق للتي دخل هبا -ابنة األعجمية -وقىض له بابنة العربية
وجعل صداقها عىل أبيها.
قال حييى بن احلسني  :#ألزمه أمري املؤمنني  #أن يغرم مهر ابنته؛ ألنه ال
يكون فرج يوطأ إال بمهر ،والزوجة األوىل ومهرها الذي فرض هلا فلها ،وجيب
عىل االمام أن حيسن أدب أبيها وينكله.
قال حييى بن احلسني _ :احلرة أوىل بولدها مادام أبوهم عبدا؛ فإن عتق فهو
أوىل هبم منها إذا كان قد فارقها ،وكان األوالد قد أطاقوا األدب.

قال حييى بن احلسني

_ :إذا أبقت األمة فدلست نفسها وا ّدعت احلرية،

فتزوجها جاهل فأولدها ،ثم استحقها سيدها من بعد -فإنه يقىض لسيدها هبا
وبقيمة أوالدها ،وال يتبعها بيشء مام دفع إليها من املهر؛ ألنه قد وطئها ،ويرجع
الزوج عىل سيدها بقدر جنايتها ،وجنايتها هاهنا ما لزمه من قيمة ولدها الذي أخذه
سيدها ،فإن كانت قيمتها أقل من قيمتهم ُطرِ َح ذلك عنه من قيمة ولده؛ ألن جناية
العبد يف رقبته ،و ُط رولِب بباقي قيمتهم يسلمه إىل سيد األمة ،وإن طلب الزوج
تسليمها بجنايتها كان ذلك له ،وإن كانت قيمتها أكثر من قيمتهم طالبه سيد األمة
بقيمة ولدها ،وطالب الزوج سيدها بجنايتها ،وهي ما ُأخذ منه من قيمة ولدها؛
ألهنا جنت ذلك عليه بتدليسها لنفسها ،و ُت ررضب األمة احلد مخسني جلدة؛ ألهنا
عاهرة يف تزوجيها بغري أمر سيدها ،وقد قال غرينا :إن الولد مامليك ،وإنه ال جيب
للمغرور عىل سيدها غرم جنايتها ،ورووا ذلك عن أمري املؤمنني  ،♠-ولسنا نصدق
به عليه ،وال يصح لنا عنه؛ ألنه ال جيوز عىل مثله أن يفجع هذا املظلوم بولده،
ويستخرجهم مامليك من يده ،وال يبطل مثل هذا باجلناية ،وهو يلزم
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سيد األمة رد درهم لوجنته عىل مسلم ،وأقل ما جيب هلذا املغرور املظلوم يف
ولده ما يوجبون ملن اشرتى من السوق أمة فأولدها فاستحقت ،فكلهم يرى أن
الولد ألبيه وأن لسيدها قيمتهم ،وأن أباهم يرجع بقيمتهم عىل من باعه إياها
وغره هبا ،وال فرق عند من عقل وأنصف بني من اشرتى أمة من السوق
مرسوقة وهو ال يعلم وبني من تزوج أمة آبقة وقعت إليه ببلدة فا ّدعت احلرية
وهو ال يعلم؛ بل احلجة عىل املشرتي أوكد منها عىل املتزوج؛ ألنه جيب عىل
املشرتي أن يبحث عن أصل األمة وخمرجها وبائعها ومشرتهيا ،ويتثبت يف أمرها
قبل رشائها؛ خمافة أن تكون مرسوقة فتستحق من بعد ،واملتزوج فأكثر ما جيب
عليه إذا وجد يف بلده امرأة عىل ملته أن يسأل هل يف البلد هلا ويل فإن مل يعلم هلا
وليا تزوجها ،وعقد عقدة نكاحها له إمام املسلمني أو رجل من املؤمنني ،وليس
عليه أن يرتكها خشية من أن تكون ُملوكة ،ولو وجب ذلك عىل الناس مل جيز
ألحد أن ينكح امرأة إال يف بلدها ،وحرم عىل املسلمني نكاح كل غريبة
وإنكاحها ،وهذا شطط ال يوجبه اهلل عىل عباده ،إال أن يكون قد وقع إليه يشء
من ذكرها أو ا ّطلع عىل يشء من ذلك حرم عليه نكاحها( ،)1ويكون أوالده
لسيدها مامليك مسرتقني ،ووجب عليه احلدّ يف نكاح أمة بغري اذن سيدها.
قال حييى بن احلسني _ :إن كان يعلم سيده وجب هلا عىل سيده املهر ،وكان
األمر إليها :إن شاءت أقامت معه ،وإن شاءت فسخت نفسها منه .وإن مل يكن
ذلك بعلم السيد ثم بلغه ذلك فأجازه فاألمر واحد واألمر إليها ،وإن مل جيزه
انفسخ ذلك ،وكان املهر هلا عىل العبد تطالبه به إذا ُأ رعتِق.

(-)1يف نسخة :فيحرم عليه نكاحها.
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قال حييى بن احلسني _ :إذا تزوج اخليص ورضيت املرأة بذلك فنكاحه
ثابت ،فإن كان جمبوبا مل حيصنها ،وإن كان مسلوال أحصنها؛ ألن املسلول جيامع.
كذلك بلغنا عن أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب  #أنه قىض يف اخليص أنه ال ُ رحي ِصن.
قال حييى بن احلسني _ :الشغار أن يتزوج الرجل حرمة رجل ،ويزوجه
حرمته ،وال يدفع أحدهام إىل صاحبه مهرا بأن يكون بضع كل واحدة مهر
صاحبتها ،وهذا حرام ال جيوز ،وال جيوز النكاح إال بالصداق املعروف بني
املسلمني :عرشة دراهم فصاعدا.

قال حييى بن احلسني _ :إذا علام مجيعا بحملها يف وقت واحد فا ّدعاه أحدهام
وشك الخر فيه فهو ملن ادعاه ،وإن ادعياه كالهام معا فهو بينهام يرثهام ويرثانه،
وهو للباقي منهام .فإن كان أحد الرجلني ُملوكا فادعياه كالهام معا فهو للحر
احلر دعوى؛ ألن الولد إذا
منهام؛ ألن الدعوى منهام قد استوت ،وزادت احلري ُة َّ
حلق بالعبد اسرتق وإذا حلق باحلر عتق .وكذلك إن كان أحدهام ذميا فا ّدعياه
املسلم إسال ُمه دعوى
مجيعا كان الولد للمسلم؛ ألن دعواهام قد استوت ،وزاد
َ
وحجة؛ ألن الولد إن حلق بالذمي كان ذميا؛ ألن أمه أمة ،وإن حلق باملسلم كان
مسلام ،ولبسة اإلسالم أوىل من لبسة الكفر.
قال :ويؤدب كل رجلني غشيا أمة بينهام ،ويؤدب الذمي إن كانت األمة
مسلمة أدبني :أدبا بغشيانه مسلمة ،وأدبا بغشيانه أمة مل يستخلصها.
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قال حييى بن احلسني _ :بلغنا عن رسول اهلل ÷ انه قال لرجل(( :جا ِم رع
أهلك؛ فإن لك يف ذلك أجرا)) ،فقال الرجل :يا رسول اهلل ،وكيف يكون يل
وتقيض به ما
تكف عام ح ّرم اهلل عليك،
أجر يف شهويت؟ فقال(( :لك أجر يف أن
َّ
َ

ّ
أحل اهلل لك)).

قال حييى بن احلسني @ :صدق رسول اهلل ÷ يف قوله ،وكيف ال يكون له
أجر وهو يعني نفسه بذلك عىل االنصاف عن معايص اهلل ،ويردع قلبه عن اجلوالن
يف التفكري يف حمارم اهلل عز وجل بام يقيض من هنمته وينيل نفسه من لذته.
قال :وبلغنا عن رسول اهلل ÷ أنه رأى امرأة فأعجبته فدخل عىل أم سلمة
ٍ
رجل أعجبته امرأة فليدخل
فقىض ما يقيض الرجل من أهله ثم خرج فقال :أيام
فليقض حاجته من أهله ،فإنام هي امرأة كامرأته.
قال حييى بن احلسني @ :أراد بذلك رسول اهلل ÷ أن تنقطع بجامعه ألهله لذته
فريدع نفسه عن الفكرة فيام ليس له مام ّ
لعل الفكرة فيه أن تدنيه من اخلطيئة.
قال حييى بن احلسني _ :ال جيوز إتيان النساء يف أدبارهن ،وال ّ
حيل وال يسع
أزواجهن؛ ألن اهلل تبارك وتعاىل يقول:


﴿    

[ ﴾البقرةّ ،]220
فدل تبارك وتعاىل بقوله:

﴿  

وحرم عليهم إتياهن ّن فيه ،وإنام يف
 ﴾عىل أن فيهن موضعا قد هناهم اهلل عنهّ ،

املرأة فرجان ،فإذا قد أمرهم اهلل أن يأتوه ّن من حيث أمرهم فقد أمرهم أن يأتوا
يف أحدهام ،وإذا أمرهم أن يأتوا يف أحدهام فال جيوز أن يأتوا يف غريه ،وقال
سبحانه[ ﴾      ﴿ :البقرة،]221
واحلرث فال يكون إال يف موضع الزرع ،وموضع الزرع فهو ال ُق ُبل ال الدبر؛ ألن

الولد ال ُيطلب إال يف الفرج ،وأما قوله ﴾ ﴿ :فإنام معناه :متى شئتم.
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ويف ذلك ما بلغنا عن رسول اهلل ÷ أنه قال(( :إتيان النساء يف أعجازهن كفر)).
قال :وبلغنا عنه ÷ أنه كان يقول(( :ال يستحي اهلل من احلق ،ال تأتوا
النساء يف حشوشهنّ ،
فإن إتيان النساء يف حشوشه ّن كفر)).
قال :وبلغنا عنه ÷ أنه قال(( :ال ينظر اهلل إىل من أتى امرأة يف دبرها)).
قال حييى بن احلسني  :#بلغني عن رجل من العلامء أن رجال أتاه فسأله عن
ذلك فأ ّفف به وقال :تريد أن تعمل عمل قوم لوط.
قال حييى بن احلسني :أصاب أصاب اهلل به.

قال حييى بن احلسني _ :إذا تزوج رجل امرأة فذكرت له امرأة أخرى أهنا قد
أرضعته وامرأته رأينا له أن يقف عنها وخييل سبيلها؛ خمافة أن يكون األمر كام
ذكرت ،واالحتياط يف هذا أصلح.
وكذلك بلغنا عن رسول اهلل ÷ :أن عقبة بن احلارث أتاه فقال :يا رسول اهلل،
إين تزوجت امرأة فدخلت هبا ،فأتت امرأ ٌة سودا ُء فزعمت أهنا أرضعتني وامرأيت،

وقلت :يا رسول اهلل ،إين أخاف أن تكون كاذبة ،فقال رسول اهلل ÷:
((فكيف به وقد قيل؟)) ففارقها الرجل ّملا قال له رسول اهلل ÷ ما قال.
قال حييى بن احلسني _ :حاله عندنا كحال املفقود :ال تتزوج امرأته أبدا حتى
يصح عندها موته أو يفيء اهلل به.
قال حييى بن احلسني _ :العدل بينه ّن يف األيام والليايل ،وال ينبغي للرجل أن
يؤثر احداه ّن عىل صاحبتها بليل وال هنار ،ومن العدل بينه ّن فيام ال خيفى عليه ّن
الرس،
خيص من
ّ
من الكسوة والنفقة واهلبة ،وال بأس أن ّ
أحب منه ّن باليشء يف ّ

مضارة لسائره ّن.
إذا مل يرد بذلك حيفا وال
ّ
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ما بلغنا عن رسول اهلل ÷ أنه كان حيمل يف ثوب يف مرضه

يطوف عىل نسائه يقسم بينه ّن الليايل واأليام.
قال حييى بن احلسني _ :إذا كرب الغالم وتزوجت أ ّمه ،وتأدب واستغنى عن
األب ،ومل يبلغ ،وقد عقل وفهم -فهو باخليار :إن شاء أقام مع أ ّمه وإن شاء حلق
عمه وغريه.
بعصبته من ّ
أحب ذلك أو كرهه ،يتبعها
قال :وما مل تتزوج أ ّمه فهي أوىل به ،وهوهلا ومعها َّ
رب هلا ،والرفق يف
يف صغره وتتبعه يف كربه ،وعليه القيام هبا ،واإلحسان إليها ،وال ّ

ّ
كل األمور هبا.

قال حييى بن احلسني _ :جيب عىل الزوج النظر فيام خارج املنزل والقيام به
والعناية بإصالحه ،وجيب عىل املرأة القيام بام يف داخل املنزل ،والقيام يف مجيع
أمره ،واإلصالح ّ
لكل شأنه.
كذلك بلغنا عن رسول اهلل ÷ :أنه قىض عىل فاطمة ابنته _ا بخدمة
البيت ،وقىض عىل عيل رمحة اهلل عليه بإصالح ما كان خارجا ،والقيام به.
قال حييى بن احلسني _ :ينبغي ملن أتى أهله أن يذكر اسم اهلل قبل أن يغشاها،
ويصيل عىل حممد ÷ ،ويتعوذ باهلل من الشيطان الرجيم ،ويسأل اهلل أن جيعله
إتيانا مباركا ،وأن يرزقه ولدا جيعله تقيا زكيا مباركا سويا ،وال يتجردا حتى ال يكون
عليهام ثوب جترد العريين ،فإنه بلغنا عن رسول اهلل ÷ أنه قال(( :إذا أتى أحدكم
أهله فليسترتا وال يتجردا جترد ال َع رريين)).
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قال حييى بن احلسني _ :ال ينبغي للرجل أن يأيت أهله ومعه يف البيت أحد،
وإنام ذلك فعال البهائم التي ال عقول هلا وال حياء فيها.
وكذلك بلغنا عن رسول اهلل ÷ :أنه هنى أن جيامع الرجل أهله وعنده يف
البيت أحد حتى الصبي يف املهد.

۞۞۞۞۞
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كتاب الطالق


، الطالق ثالث تطليقات كام قال اهلل تبارك وتعاىل:_ قال حييى بن احلسني
 وذلك قول، وثالثة بعد ثانية،والثالث التطليقات ال تكون إال واحدة بعد واحدة
﴾       ﴿ :اهلل تبارك وتعاىل
﴾

   ﴿

: يريد عز وجل بقوله،]227[البقرة

 أو، إذا ط ّلقها تطليقتني ثم ارجتعها فليس إال االمساك بمعروف أبدا: يقول،الثالثة
. ال حتل له من بعد حتى تنكح زوجا غريه،الترسيح بإحسان
    ﴿ : قال اهلل تبارك وتعاىل:_ قال حييى بن احلسني
        
           
             

، فد ّل سبحانه عباده عىل أرشد أمورهم،]﴾ [الطالق    

 ثم أمرهم، وما يستدركون به خطأ إن كان منهم،وأمرهم بأصوب أفعاهلم
 ثم هناهم عن، والعدة فهي األقراء وما جعل اهلل من العدة للنساء،بإحصاء العدة
: ثم قال سبحانه،إخراجهن من بيوهتن حتى يستوفني ما عليهن من عدهتن
 حكم:﴾ يقول          ﴿
 وأمره فهو حدوده التي ال، وحكمه فهو أمره،اهلل بأن ال خيرجن من بيوهتن

.ينبغي أن ُتتَعدى ف ُي َخا َلف اهللُ يف إخراجهن و ُيعىص
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ثم قال عز وجل ﴾       ﴿ :يريدّ :
لعل

اهلل حيدث للرجل رغبة فيها بعد ما كان عزم عليه من طالقها فريجتعها ،وبعد
الطالق واملخالفة فقد تكون املو ّدة واملؤالفة ،فينبغي للمط رلق إذا أراد أن يط ِلق
ط ّلق عىل طالق السنة الذي دله اهلل عليه واختاره له ،وأال يتعداه ،فإن تعداه فقد
أخطأ حظه ،ولزمه يف ذلك ما ألزم نفسه من الطالق عىل غري ما ُأ ِمر به.
السنّة أن يرتك امرأته إذا أراد طالقها حتى تطهر من حيضها ،وخترج
وطالق ُ
من طمثها ،وتغتسل من قرئها ،ثم يقول هلا يف وجه طهر من غري جامع :أنت
طالق ،أو اعتدي ينوي بذلك الطالق ،ثم يرتكها متيض يف عدهتا حتى حتيض
ثالث حيض ،فإن بدى له أن يراجعها يف الثالثة من حيضها فهو أوىل هبا من
نفسها وول ريها ما دامت يف عدهتا قبل أن تطهر ،فإذا أراد ذلك اشهد شاهدين عىل
أنه قد راجعها ،ثم قد ملكها ،وإن هو أمهلها حتى خترج من الثالثة األقراء
وتغتسل من الثالث باملاء فهي أملك منه بنفسها ،وهو خاطب من خطاهبا ،إن
شاءت تزوجته وإن شاءت تزوجت غريه ،فإن أراد ارجتاعها راجعها بتزويج من
وليها ،وبمهر جديد وشاهدين ،وتكون معه بثنتني ،فإن عزم عىل طالقها مرة
أخرى من بعد ما كان من التطليقة األوىل طلقها أيضا كام طلقها أوال يف وجه
طهر من غري جامع ،يقول هلا :أنت طالق ،أو اعتدي ينوي بذلك طالقها ،ثم
يرتكها يف عدة من هذه التطليقة الثانية ،فإن بدا له فيها بداء قبل أن تنقيض عدهتا
هذه الثالثة األقراء فهو أوىل هبا من نفسها ومن وليها ،فليشهد شاهدين عىل
ارجتاعها ،ثم هو قد ملكها ،وبقيت معه عىل تطليقة واحدة ،وإن هو أمهلها حتى
خترج من عدة هذه التطليقة الثانية فهو خاطب أيضا من اخلطاب ،إن شاءت
راجعته وإن شاءت تركته ،فإن راجعته وراجعها راجعها بويل وشاهدين ومهر
جديد ،ثم هي معه عىل واحدة مل يبق له عليها غريها؛ ألنه قد طلقها تطليقتني،
وارجتعها أيضا ارجتاعتني ،وهذه فهي الثالثة التي قال اهلل سبحانه:
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﴿   

 ،﴾فإن طلقها الثالثة فال حتل له

حتى تنكح زوجا غريه ،وال ينبغي هلا أن تنكح زوجا غريه حتى حتيض ثالث

حيض وتطهر من الدم الثالث ،وإن نكحت يف يشء من عدهتا كان نكاحها
باطال ال يتم هلا.
قال :وينبغي له يف كل تطليقة كان طلقها إذا كانت تعتد يف منزله ومنزهلا أن
يتحرز من النظر إىل شعرها أو جسدها ،أو يشء من عوراهتا ،وأن يؤذهنا عند
دخوله بالتنحنح والصوت وبالكالم؛ لتتحرز وجتمع عليها ثياهبا ،وال جيوز له
أن يقطع نفقته عنها وال عن خادمها ،وإن احتاجت إىل كسوة من عري كساها،
وينبغي له أن يشهد عىل طالقها إن شاء عندما يلفظ به يف أول مرة ،وإن شاء عند
انقضاء عدهتا وخروجها من منزله ،فليشهد عىل ذلك شاهدين عدلني ،فهذا
طالق العدة ومعناه يف املرأة.
وإذا أراد أن يطلق امرأة قد يئست من املحيض أو امرأة صغرية مل حتض فإنا
نستحب له أن يكف عن جامعها حتى يميض هلا شهر مل جيامعها فيه ،ثم يقول هلا
عند رأس الشهر :أنت طالق ،أو اعتدي ينوي بذلك الطالق ،وإن طلقها من
قبل ميض الشهر مل يضق ذلك عليه؛ ألنه غري منتظر منها حليض يفارقها يف وجه
طهرها منه ،ثم يدعها متيض يف عدهتا ،وعدهتا ثالثة أشهر كام قال اهلل سبحانه:
﴿            

[ ﴾  الطالق ،]3فجعل اهلل سبحانه عدة اليسة والتي مل حتض ثالثة
أشهر؛ فإن أراد مراجعتها قبل ميض الثالثة األشهر فهو أوىل هبا من نفسها

ووليها ،فليشهد شاهدين عىل ارجتاعها ،ثم قد ملكها ،وإن أمهلها حتى خترج
من الثالثة األشهر فهي أوىل بنفسها ،وهو خاطب من ُخ ّطاهبا ،إن شاءت
تزوجته وإن شاءت تزوجت غريه ،وهي يف ر
كل أمرها كاألوىل ،والقول منّا فيها
كالقول يف األوىل.
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السنّة فليمهلها ويدعها من اجلامع
ومن أراد أن ُيط رلق امرأته وهي حامل طالق ُ
حتى يميض هلا شهر ثم ليطلقها ،وإن طلقها أيضا قبل ذلك جاز له ،واحليطة أن
يدعها شهرا ،وله أن يطلقها متى شاء قبل ذلك؛ ألنه ال ينتظر منها حيضا وهي
حامل تطلق يف وجه الطهر منه ،فإذا وضعت ما يف بطنها فهي أوىل بنفسها منه ،كام
قال اهلل سبحانه[ ﴾     ﴿ :الطالق ،]3فإن

وضعت محلها من الغد فقد ملكت أمرها ،وصارت أوىل بنفسها من زوجها ،وإن

أراد مراجعتها كان خاطبا من اخلطاب ،تراجعه إن شاءت ،وإن هو طلقها حامال
وأراد مراجعتها يف محلها فهو أوىل هبا من نفسها ووليها ،وليس له أن خيرجها من
منزله حتى تضع ما يف بطنها ،وهلا النفقة عليه والسكنى ،كام قال اهلل سبحانه﴿ :
        
         

﴾

[الطالق ،]5فينبغي لكل ُمط رلق ط ّلق امرأته أن ُي رس ِ
كنَها معه مسكنه ،وال يسكنها غريه
من مساكن الضيق؛ فإن اهلل سبحانه قد هناه عن التضييق عليها ،وأمره بغري ذلك
فيها ،وذلك قوله تعاىل.﴾   ﴿ :

وال جيوز للرجل أن يمسك امرأته عند انقضاء عدهتا بمراجعة منه هلا وهو ال

يريدها ،يضارها بذلك ويشط عليها ،بل الواجب عليه عند بلوغ أجلها أن
يمسكها باملعروف إن كانت له رغبة فيها ،أو يرسحها باملعروف إن كان عازما
عىل فراقها ،كام قال اهلل سبحانه:

﴿    

       
     

[ ﴾البقرة ،]229واألجل الذي إذا

بلغته فهو خروجهن من احليضة الثالثة يف التطليقة األوىل والثانية.

وقال اهلل سبحانه فيام أحل للزوج والزوجة من الرتاجع ما مل تبن منه
بالتطليقة الثالثة التي ال حتل له بعدها حتى تنكح زوجا غريه ﴿ :
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[ ﴾البقرة.]230

السنّة قال :يطلقها يف طهر من غري جامع هلا ،فيقول
حدثين أبي عن أبيه يف طالق ُ

هلا :اعتدر ي ،ثم متيض يف عدهتا إىل أن تتم اقراؤها الثالثة ،وهو ما مل تتم األقراء و
َخت ُرل من عدهتا أملك هبا منها بنفسها ،إن أراد أن يراجعها راجعها بغري مؤامرة
هلا ،وأشهد رجلني عىل رجعته إياها ،وإن أراد التخيل منها أمسكها حتى تتم
عدهتا ثالثة قروء ،ثم هي أملك بنفسها بعد .وأما احلامل فيطلقها زوجها متى
شاء أن يطلقها ،وعدهتا وضعها ملا يف بطنها ،وذلك قول اهلل سبحانه﴿ :

[﴾    الطالق ،]3وه َّن املطلقات.

حدثين أبي عن أبيه :أنه سئل عن رجل طلق ومل يشهد وراجع ومل يشهد ،فقال :ال

بد من االشهاد؛ ملا خياف أن يكون بينهام من االختالف واملنازعة.

قال حييى بن احلسني _ :إن كانت عدهتا يف وفاة زوجها فال ينبغي هلا أن
ختتضب ،وال تتطيب ،وال تلبس ثوبا مصبوغا ،وال متتشط مشطا حسنا ،وال
تسافر سفرا يف حج وال عمرة ،وال تلبس حليا لزينة ،وال تكتحل إال أن ختشى
عىل عينها مرضا ،وتعتد حيث شاءت يف منزل أبيها أو منزل زوجها.
فأما إن كانت عدهتا عدة مطلقة رجعية فال تعتزل شيئا من الزين والطيب،
بل تطيب وتزين وتظهر بعض ذلك لزوجها لرتغبه يف نفسها ،وتعتد يف بيت
زوجها حتى تستتم عدهتا.
وقال يف املرأة تطلق وهي ُمن حتيض :إهنا تنتظر حيضها أبدا ،وال جيوز هلا أن
تعتد بغري احليض وهي يف السن الذي يطمع هلا فيها باحليض؛ ألنه ربام حبس
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احليض عنها عل ٌة تعرض للمرأة ،فإن أبطأت علتها فال تعتد بالشهور حتى تبلغ
من السن ما ال يمكن أن حتيض بعده ،وهو ستون سنة؛ فإذا بلغت ذلك اعتدت
بالشهور ،وهذه مبتالة بذلك فعليها أن تصرب ،وإن ماتت أو مات زوجها قبل أن
حتيض أو تيأس من املحيض ورثته وورثها ،فإن أراد مراجعتها يف يشء من ذلك
بعد قليل أو كثري راجعها ،وكان أوىل هبا يف عدهتا من نفسها.
حدثين أبي عن أبيه :يف التي قد يئست من املحيض أو مل حتض كيف يطلقها زوجها،
وكيف تعتد؟ قال :يطلقها باأله ّلة ،وتعتد باأله ّلة ،كام قال اهلل عز وجل:
﴿[ ﴾  الطالق ،]3وكذلك تطلق املستحاضة :إذا أقبل الدم ثم

أدبر طلقها.

حدثين أبي عن أبيه :يف املطلقة يرتفع حيضها ،قال :تعتد باحليض وإن طال
وارتفع ،فإذا يئست من حيضها اعتدّ ت بالشهور الثالثة.
قال حييى بن احلسني @ :يريد جدي رمحة اهلل عليه بقوله« :يئست من حيضها»
أي :ب َل َغ رت إن طاوهلا احتباس احليض ِسنّا ال حتيض بعده.
حدثين أبي عن أبيه :أنه سئل عن املطلقة واملتوىف عنها زوجها أين يعتدان؟ فقال:
يعتدان يف بيوهتام التي كان فيها الطالق والوفاة ،إال املتوىف عنها زوجها فإن هلا
اخليار يف قول أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب  :#حيث شاءت اعتدّ ت.
قال حييى بن احلسني _ :من طلق امرأة مل يدخل هبا فلها نصف الصداق(،)1
وال عدة عليها.
قال :وسواء عليه عندنا طلقها واحدة أو اثنتني أو ثالثا ،نحن نرى أن الثالث
ترجع إىل واحدة إذا ك ّن معا ،طلقت التي دخل هبا أو التي مل يدخل هبا،
وسنرشح احلجة يف ذلك إن شاء اهلل تعاىل يف موضعه الذي ينبغي أن نذكره فيه.
(-)1مع التسمية.
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وقد بلغنا

عن زيد بن عيل –صلوات اهلل عليهام :-أنه قال يف الرجل يطلق

امرأته ثالثا ومل يدخل هبا :بانت باألوىل ،وأتبع الطالق ما ال يملك ،وهلا نصف
املهر ،وال عدة عليها .وكذا لو قال هلا قبل الدخول هبا :أنت طالق أنت طالق
أنت طالق -ثالثا ،وهذا من الطالق فأوكد من قول املطلق أنت طالق ثالثا يف
تبني به.
كلمة واحدة ،وأجدر أن ر

ٍ
ٍ
دخول وقد سمى هلا املهر فللمطلقة فيه
طالق قبل
حدثين أبي عن أبيه قال :كل

نصف مهرها.
حدثين أبي عن أبيه :أنه قال :كل طالق بعد دخول وقد سمى هلا املهر فللمطلقة مهرها.
حدثين أبي عن أبيه :أنه سئل عن املطلقة ثالثا قبل أن يدخل هبا ،قال :هي تطليقة
بائنة ،وهو خاطب من اخلطاب.
قال حييى بن احلسني  :#واملختلعة فعدهتا واجبة ،وعىل زوجها نفقتها ،إال أن
يكون زوجها اشرتط عليها أال يكون عليه هلا نفقة وال سكنى ،فإن كان ذلك
جرى يف الرشط بينهام فهو جائز عىل ما كان بينهام وأما عدة أم الولد فعدة األمة.
حدثين أبي عن أبيه :أنه سئل عن عدة املختلعة ،وأين تعتد؟ وهل يكون هلا
سكنى أو نفقة؟ فقال :السكنى والنفقة عىل قدر ما يكون من مشارطة الزوج هلا
يف اختالعها إذا كان ذلك ،وعدهتا عدة املطلقة.
حدثين أبي عن أبيه :يف عدة أم الولد إذا مات عنها سيدها ،قال :عدهتا عدة األمة.
قال حييى بن احلسني _ :عدة امرأة املرتد كعدة غريها من النساء ،حرة فحرة
أو أمة فأمة ،يلزمها العدة كام يلزم احلرة .وعدة الذمية إذا أسلمت أو طلقها
الذمي أو مات عنها كعدة غريها من نساء املسلمني.
حدثين أبي عن أبيه :أنه سئل عن عدة امرأة املرتد ،فقال :عدهتا كعدة غريها من
النساء :إن كانت حرة فعدهتا عدة حرة ،وإن كانت أمة فعدهتا عدة أمة ،وعدة
األمة مثل عدة احلرة سواء.

352

حدثين أبي عن أبيه :يف ٍ
ذمية طلقت أو مات عنها زوجها فأسلمت يف عدهتا ،قال:
متيض يف عدهتا حتى تكملها.
قال حييى بن احلسني _ :قد رويت يف هذا روايات عن أمري املؤمنني عيل بن
أيب طالب  ،#ومل يصح لنا ذلك عنه ،ومل يثبت عندنا أنام قيل به يف ذلك منه،
وأحسن ما نرى يف هذا أن تكون واحدة يملك عليها فيها الرجعة ما دامت يف
العدة ،فإن خرجت من عدهتا كان خاطبا هلا خيطبها كغريه من اخل َّطاب.
حدثين أبي عن أبيه :أنه سئل عن الباين والبتة والربية واخللية واحلرام وحبلك عىل
غاربك ،فقال :قد روي عن عيل  #أنه كان جيعلها ثالثا ،ومل يصح عنه عندنا
ذلك ،وذلك أهنم وجدوه عنه زعموا يف صحيفة ،وأقل ما يف ذلك عندنا واحدة.
قال حييى بن احلسني _ :إذا قال الرجل المرأته :قد جعلت أمرك إليك
أقرهتا مع
فاختاري جاز أمرها يف نفسها :إن شاءت أبانت نفسها ،وإن شاءت ّ
زوجها وأثبتتها ،وهذا عندنا من فعله وفعلها فهو عىل طريق الوكالة ،كأنه حني
قال :أمرك بيدك َو َّك َلها بتطليق نفسها إن شاءت التطليق؛ فجاز ذلك منه إليها كام

جيوز منه إىل غريها لو و ّكله بطالقها فقال له :إن شئت( )1الطالق فطلقها جاز
ذلك للموكَّل فيها؛ إذ جعل زوجها إليه أمرها ،فكذلك وعىل ذلك ُخي ََّر ُج جعل

زوجها أمر فراقها إليها ،فكأنه وكّلها بفراقها ،وأمرها أن تنفذ متى شاءت ما أطلق
هلا وأمرها به من طالقها ،وكام أنه لو وكلها بفراق زوجة له أخرى ،وأمرها إن
شاءت الزوجة األخرى الفراق أن تطلقها فشاءته املرأة فطلقتها وأنفذت ما جعل
إليها من فراقها -كان إخراجه ذلك جائزا عليه؛ إذ جعله إىل هذه ،ومنه إليها
( – )1إن شاءت (نخ).
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أخرجه ،فأجزنا تطليقها لنفسها بأمره كام أجزنا تطليقها لغريها بإذنه.
والنساء يف مجيع األشياء من الوكاالت وغريهن من األحوال يقمن إذا وكلن
يف احلكم مقام الرجال ،جيب هلن ما جيب هلم ،ويثبت عليهن ما يثبت عليهم،
أال ترى أن رجال لو قال ململوكته :قد جعلت أمر عتقك ِ
إليك ،فأعتقي متى
ِ
ِ
نفسك ،فقد جعلت ذلك يف يدك ،وأجزت فيه قولك ،فقالت اجلارية:
شئت
فإين قد أعتقت نفيس بأمرك ،فأنا حرة لوجه اهلل -جاز ذلك عىل سيدها ،وعتقت
بقوهلا ،ال خيتلف يف ذلك عاقالن ،وال يشك فيه جاهالن .وكذلك لو قال هلا:
ِ
ِ
وعتقك ،فأعتقيهم متى
إليك ،وأجزت فيهم فعلك ِ
قد جعلت عتق ولد ِك
وحررهتم لوجه اهلل -جاز ذلك عليه،
شئت ،فقالت :قد أعتقتهم بأمرك
ّ
حمررين.
وصاروا أحرارا غري ُملوكني ،وبانوا بإبانتها هلم عتقاء ّ
قال :ولو أن رجال قال لنسائه :اخرتنني أو أنفسكن ،فاخرتنه -مل يكن ذلك عندنا
بطالق ،ومل يلزمه يف قوله وقوهلن فراق ،وإن هن اخرتن أنفسهن كانت تطليقة.
ويف ذلك ما كان من فعل رسول اهلل ÷ حني خري نسائه بأمر اهلل له ،وذلك
قول اهلل عز وجل         ﴿ :
         
          

[ ﴾  األحزاب] ،ففعل رسول اهلل ÷ ما أمره اهلل به من ختيريهن
فخريهن فاخرتنه ،فلم يكن ذلك عنده ÷ طالقا.

قال :ولو أن رجال ط ّلق قبل أن يملك عقدة النكاح مل يكن ذلك عندنا طالقا،
فإن سمى املرأة بعينها فقال :يوم أتزوج فالنة فهي طالق مل يلزمه طالقها؛ ألنه مل
يملك عقدة نكاحها.
وكذلك روي عن أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب  #أنه كان يقول :ال طالق
وال عتاق إال ما ُم ِلكَت ُع رقدَ ُته.
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حدثين أبي ،عن أبيه :أنه سئل عن رجل قال :يوم أتزوج فالنة فهي طالق ،ومتى
تزوجت امرأة فهي طالق ،أو يقول :إن تزوجت إىل كذا وكذا فهي طالق ،قال:
قد ُذ ِك َر عن أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب  #أنه قال :ال طالق إال بعد
نكاح ،وال عتاق إال بعد ملك ،وإن سامها باسمها.
الحى( )1ابن أخيه ونازعه ،فحلف ابن أخيه
ويروى أن رجال من األنصار َ
بالطالق أال يتزوج ابنته ،فإن تزوجها فهي طالق ،فسأل األب رسول اهلل ÷
فأمره بإنكاحه إياها ،ومل يلزمه طالقها قبل ملكها.
خري
خري امرأته ختتاره أو ختتار نفسها ،قال :قد ّ
حدثين أبي عن أبيه :يف رجل ّ
رسول اهلل ÷ نسائه فلم يعد ختيريه هلن طالقا.
حدثين أبي عن أبيه :أنه سئل عن رجل قال المرأته :أمر ِك بيدك ،فقال :قد روي
عن أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب  #أنه كان يقول :إذا جعل أمرها بيدها
فقد أخرج من يده ما كان له ،ووقعت تطليقة واحدة ،وأمرك بيدك أوكد من
اختاري ،وليسا عندنا سواء؛ ألن رسول اهلل ÷ قد خري نسائه فلم يعد ذلك
طالقا ،وهذا من قول أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب  ،#وكان أعلم بام يقول.
قال حييى بن احلسني  :#ولو أن رجال قال المرأته :أ رم ُر ِك يف يدك ،فلم ُتبِ رن
تفرقا -مل يكن أمرها بعد ذلك إليها؛
أمرها ،ومل تذكر قبوهلا ملا جعل إليها حتى ّ
َ
ألهنا قد تركت القبول ،ومل تقبل حتى افرتقا وجاز أمرهام وانقىض ،فإن قبلت
أمرها ،وأنفذت ما جعل إليها من فراقها -وجب ذلك عليه وعليها ،ولزمه
ولزمها ،فإن فارقت بأمره نفسها ثالثا فقولنا يف هذه كقولنا يف الثالث :إهنا
ترجع إىل واحدة يف قولنا واختيارنا ورأينا ،ويكون له عليها الرجعة يف عدهتا.

( – )1الحاه مالحاة وحلاء :نازعه .خمتار
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قال حييى بن احلسني _ :كل من ظاهر من امرأته فال حيل له من بعد ذلك
مداناهتا إال من بعد أن يكفر بام أوجب اهلل عليه يف ذلك من الكفارة ،فيعتق رقبة من
قبل أن يمسها ،فإن مل جيد صام شهرين متتابعني من قبل أن يدنو منها أو يكون منه
جامع إليها ،فمن مل يستطع الصيام جاز له عند ذلك اإلطعام ،فيطعم ستني مسكينا
أحرارا مسلمني حمتاجني مضطرين ،ثم حتل له امرأته من بعد ذلك.
ويف ذلك ما يقول اهلل تبارك وتعاىل ،حني أنزل عىل نبيئه ÷ ما أنزل يف
ظهار أوس( )1بن الصامت األنصاري من زوجته خولة ابنة ثعلبة ،وذلك أنه نظر
إليها وهي تصيل فأعجبته ،فأمرها أن تنصف إليه فأبت ،ومتت عىل صالهتا،
فغضب وقالِ :
عيل كظهر أمي ،وكان طالق اجلاهلية هو الظهار ،فندم
أنت َّ
وندمت ،فأتت رسول اهلل ÷ فذكرت له ذلك وقالت :انظر هل ترى له من

توبة؟ فقال :ما أرى له من توبة يف مراجعتك ،فرفعت يدهيا إىل اهلل فقالت :اللهم
إن أوسا طلقني حني كربت سني ،وضعف بدين ،ودق عظمي ،وذهبت حاجة
الرجال مني ،فرمحها اهلل عز وجل فأنزل الك ّفارة ،فدعاه رسول اهلل ÷ فقال
له :اعتق رقبة ،فقال :ال أجدها ،فقال له النبيء ÷ :صم شهرين متتابعني،
فقال :يا رسول اهلل ،إن مل آكل كل يوم ثالث مرات مل أصرب ،فقال ÷:
فاطعم ستني مسكينا ،فقال :ما عندي ما أتصدق به إال أن يعينني اهلل ورسوله،
فأعانه رسول اهلل ÷ بعرق من متر ،والعرق :فهو املكتل الكبري فيه ثالثون
صاعا من متر الصدقة ،فقال :يا رسول اهلل ،والذي بعثك باحلق نبيئا ما بني
البَّ َت ريها أهل بيت أحوج إليه منّا ،فقال النبيء ÷ :انطلق فكله أنت وأهلك
وقع عىل امرأتك ،فأنزل اهلل يف هذين األنصاريني ما أنزل وذلك قوله عز وجل:
(َ -)1أ روس -بفتح اهلمزة وسكون الواو فمهملة -ابن الصامت األنصاري ،املظاهر من امرأته يف
هنار رمضان ،شهد بدرا وما بعدها ،تويف أيام عثامن .من لوامع األنوار ط /3ج.93/3
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[ ﴾      املجادلة.]4-3

وقد قال غرينا :إن الرقبة التي تعتق يف الظهار جتزي وإن كانت كافرة،

وزعموا أن حجتهم يف ذلك أنه مل يقل يف هذه الية «مؤمنة» كام قال يف غريها
«مؤمنة» ،ومعاذ اهلل أن يكونوا يف ذلك من القول مصيبني ،وال فيه للحق
والرشد مقاربني ،ونربأ إىل اهلل أن نكون بذلك من القائلني ،وكيف جيوز أن يفك
بالعتق رقاب أهل الكفر من املرشكني ،وتصف كفارات عثرات املؤمنني يف
الرق أهل اإلنكار لرسول رب
أهل اجلحدان من الكافرين ،ويستنقذ من ربق ّ
العاملني ،ويرتك أن يصف ذلك ألرقاء املسلمني ،ويعتق من كملت معرفته برب
العاملني ،وحيسن بذلك إىل املقرين بالرسول األمني؟ بل نقول :إنه ال جيوز ذلك
ملن فعله ،وال حيل عتق الكافرين ملن أعتقهم؛ ألن العتق من املعتق ال يكون إىل
املعتق إال أثرة وحماباة وصنيعة ،والصنيعة فهي أثرة ،واألثرة فهي رمحة ،والرمحة
فهي مو ّدة ور ّقة ،وقد أمر اهلل بغري ذلك يف الكافرين واملنافقني ،فقال فيام نزل
من الكتاب املبني ،وأمر به حممدا خاتم النبيئني ÷:

﴿  

        

[ ﴾ التوبة] ،فأمر اهلل بالغلظة عىل من كفر بالكتاب ،وجحد رسول

رب األرباب ،وليس من الغلظة عىل من أرشك بالرمحن وعاند ما أنزل من النور

الرق إذا طغى وأرشك باهلل العيل
والربهان أن حيسن إليه إذا عتا ،ويفك من ّ
األعىل ،بل الواجب عليه يف أولئك ومن كان من اخللق كذلك أن يظهر هلم
االستخفاف هبم ،والتبخيس واإلبعاد هلم ،والتضييق يف كثري مام جيوز التضييق
فيه عليهم ،واإلبانة ألرقاء املسلمني باإلحسان إليهم منهم؛ ليعرفوا فضل
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اإلسالم وأهله ،فريغبوا يف دين حممد ÷ وم ّلته ،مع أنه للمسلمني وفيهم
دون غريهم من أهل الكفر والبغي عليهم ،ولن ختلو أرض اإلسالم من رقبة
مسلمة تباع ،فمن عرس عليه -ولن يعرس -رشاء رقبة مسلمة ومل جيدها فيام قرب
منه من البالد ،ومل جيدها عند أحد من العباد -رأينا له أن ال يتعدى املسلمني،
وال يعتق أحدا من املرشكني ،فإن عجل إىل أهله رأينا له أن يصوم ،فإن مل يطق
الصوم أطعم؛ ألَ َّن ُه إذا مل جيد من الرقاب ما جيوز عتقه -وإن كان قد هتيأ عنده
غري واجد بذلك له ،كام أنه إذا وجد الرقبة ومل جيد الثمن كان غري واجد
ثمنهُ -
هلا؛ لِ ُعدر مه لثمنها ،وكذلك هو إذا وجد ثمنها وعدمها هي يف نفسها فهو عندي
غري واجد هلا ،وال يكون عندي واجدا هلا حتى جيدَ ها يف نفسها وجيدَ ثمنها؛
ٍ
فحينئذ يكون واجدا هلا ،وجيب عليه ما أوجب اهلل عليه من عتقها ،وهذا هو
عندي كاملسافر سواء سواء ،أال ترى أن من وجد املاء ومل جيد ثمنه فهو غري
واجد له ،وأن التيمم واجب عليه ،وأنه إن وجد ثمنه ومل جيد املاء ال َق َراح نفسه
فإنه غري واجد له بوجود ثمنه ،وإن عليه التيمم بالصعيد الذي أمر به .وأما ما
يقولون به من عتق الكافر إذا مل يوجد مسلم أو وجد فال أرى ذلك ،وما مثل
ذلك عندي وعند من أنصف عقله ،وترك مكابرة لبه -إال كمثل رجل كان معه
فضل من املال ثم بغى املاء فلم جيده ،ووجد لبنا أو خال أو عسال أو جالبا( )1أو
سكنجبينا( ،)2فإن جاز له أن يشرتي من هذا شيئا فيتوضأ به لصالته إذا مل جيد
املاء -جاز له أن يشرتي الكافر ويعتقه إذا مل جيد مسلام ،بل عتق الكافر عندي
منكر عظيم وجرم جسيم؛ ألنه ال تؤمن بوائقه إن أفلت وفارقه ر ّقه ،ونجت من
رب واإلحسان.
الرق نفسه ،بل تركه ُملوكا أقرب إىل الرمحن ،وأشبه بال ّ
حبائل ّ

(-)1اجلالب :ماء الورد .قاموس.
(-)2السكنجبني :رشاب مركب من حامض وحلو يتداوى به .قاموس.
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وكذلك سمعنا من أهل العلم من الكراهية لعتق أهل الفسق من املسلمني،
فكل علامء آل الرسول -صىل اهلل عليه وعليهم أمجعني -ال يرون أن يعتق من
املسلمني إال من تؤمن بوائقه يف الدين ،فكيف ال يكره عتق أعالج املرشكني
املخالفني هلل يف ّ
كل األسباب ،املعطلني ملا ّنزل اهلل عىل نبيه من الكتاب ،الذين ال
يألون( )1اإلسالم واملسلمني خباال( ،)2بل يكسبوهنم إن قدروا معرة ووباال.
عيل كظهر أمي ،أو كبطنها ،أو
والظهار فهو أن يقول الرجل لزوجته :أنت َّ

كفخذها ،أو كرجلها ،أو كساقها ،أو كفرجها ،أو كيدها ،أوكيشء منها ينوي به
الظهار .وإن قال ذلك ينوي به الطالق وال ينوي به الظهار فهي طالق جيوز له
مراجعتها ما كانت يف عدهتا ،وال جيب عليه كفارة ،وإن قال :مل أنوِ طالقها وال
ظهارا .وإنام نويت يمينا -فقد قال غرينا :إنه ٍ
مول جيب عليه الكفارة ،ولسنا نرى
ذلك؛ ألن املويل ال بد له من الكفارة ،والكفارة فال جتب إال عىل من أقسم باهلل.
عيل كمثل أمي أو كأمي -سئل عن نيته؛ فإن
وإن قال رجل لزوجته :أنت َّ

كان نوى طالقا لزمه الطالق ،وإن نوى ظهارا لزمه الظهار ،وإن قال :مل أنوِ ذلك
وال ذا كانت كذبة كذهبا؛ ألهنا ال تكون كأمه وال مثل أمه أبدا.

قال :وال يكون من ظاهر بأمه من الرضاعة وال أخته من الرضاعة أو بنته من
الرضاعة أو بامرأة بسبب من أسباب الرضاعة ُم َظ ِ
اهرا ،وال يكون الظهار إال
باألم ال بغريها كام قال اهلل سبحانه.
قال حييى بن احلسني _ :اإليالء عندنا فهو أن حيلف الرجل باهلل أال يدنو من
امرأته أربعة أشهر سواء ،أوما زاد من الشهور فوقها .فأما من حلف فيام دون
ٍ
بمول.
األربعة األشهر من مجعة أو مجعتني أو شهر أو شهرين فليس
(-)1أال من باب عدى ،أي :قص .خمتار
(-)2اخلبال :الفساد .خمتار.
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وإذا آىل الرجل ثم تم عىل إيالئه ومل يعد إىل امرأته ويكفر ما حلف به من يمينه
فإنا نرى أن يوقفه اإلمام فيقول لهِ :فء إىل امرأتك؛ فإن فاء ك َّفر يمينَه ورجع إىل
امرأته ،وإن أبى أن يفيء ّفرق اإلمام بينهام ،وتفريقه بينهام أن يأمره بفراقها ،وجيربه
عىل طالقها ،وال نرى أن يوقفه اإلمام إال عند انسالخ األربعة األشهر ،فأما قبلها
فال نرى أن يوقفه ،ولكن يرتبص به ،ويرتكه ينظر يف أمره ،فإن رجع إىل ما ينبغي
وإال أوقف عند انقضاء ما جعل اهلل له من املدة واملدى ،فإن مل يقرب إىل اإلمام ومل
يوقفه حتى مضت له سنة أو سنتان فإنه يوقف بعد ذلك ،وال تطلق عليه امرأته
حتى يوقفه اإلمام ،ومتى أوقفه فإن فاء وإال فرق اإلمام بينهام.
وكذلك كان قول أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب  :#أنه كان يوقفه بعد سنتني.
ويف اإليالء ما يقول رب العاملني:

﴿      

            

[ ﴾   البقرة].

قال حييى بن احلسني  :#يوقفه اإلمام إذا رفع إليه أمره ،فيقول :أمسك عليك
زوجتك ،وكفر يمينكِ ،
وفء إليها وإال فطلقها؛ فإن فاء ورجع وإال عزم عليه
اإلمام فطلق ،فإن أبى أن يطلق وأبى أن يفيء حبسه اإلمام وضيق عليه أبدا
حتى يفيء أو يطلق.
حدثين أبي عن أبيه :يف ا رل ُم رويل يوقف بعد أربعة أشهر أم ال؟ فقال :أحسن ما
سمعناه فيه أن يوقف ،وهو قول أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب  #وقول
علامء أهل البيت.

حدثين أبي عن أبيه :أنه قال :ال إيالء لِ ُم رو ٍل دون أربعة أشهر فأكثر ،و من حلف
ٍ
بمول.
عىل دون أربعة أشهر فليس
حدثين أبي عن أبيه :أنه سئل عن اإليالء كيف هو؟ فقال :اإليالء :أن حيلف عىل
امرأته أال يكون بينه وبينها جامع وال مداناة.

360

قال حييى بن احلسني @ :الفيء هو اجلامع نفسه ،فمن مل يقدر عليه فاء بلسانه،
و ُيشهِ د عىل إيفائه ،ولو أن رجال آىل من امرأته ثم أراد الفيء إليها قبل ميض
األربعة االشهر ،وكان عليال ال يطيق اجلامع -جاز له أن يفيء إليها بلسانه،
فيقول :اشهدوا أين قد رجعت عن يميني ،وفئت إىل زوجتي ،فإن صح وأطاق
اجلامع وجب عليه ساعة يطيقه ويقدر عليه أن يدنو منها ،وال جيوز له أن خيلف
ذلك بعد االستطاعة له؛ ألن إيالءه ويمينه إنام وقعت عىل اجلامع واملداناة .فإن
آىل من امرأته ثم أراد الفيء بعد أن مضت األربعة األشهر ،وكان عليال ال يقدر
عىل اجلامع -فإنه جيزيه أن يفيء بلسانه ،و ُي ِشهد عىل ذلك ،فإن صح بعد ذلك
وأطاق اجلامع فال بأس عليه إن خلف اجلامع من بعد االستطاعة يوما أو يومني
أو أكثر؛ ألن األشهر التي حلف عليها وفيها قد خرجت.
قال :وكذلك لو حلف عىل عرشة أشهر كان األمر فيها كاألمر يف األربعة األشهر.
قال :فإن آىل أال يقر هبا أربعة أشهر ،ثم طلقها من بعد إيالئه بأيام -فقد لزمها
الطالق ،وهي طالق واحدة ،انقضت عدهتا بعد األربعة األشهر أو قبلها سواء
ذلك عندنا؛ ألنا ال نرى أنه يلزمه طالقها بإيالئه عند خروج األربعة أشهر دون
إيقافه ،ولو مضت له سنة أو أكثر؛ فلذلك قلنا :إن ذهاب األشهر ال يلزمه به
طالق ،كان خروجها وذهاهبا قبل انقضاء العدة أو بعدها ،ولسنا نقول يف ذلك
كام قال غرينا ،فيوقع بانقضاء األربعة أشهر َّأوال قبل العدة تطليقة ،ثم يوقع
بانقضاء العدة تطليقة ثانية ،هذا عندنا باطل ،ال نراه وال نقول به وال نشاؤه.
قال :ولو أن رجال آىل ثم طلق امرأته قبل أن يفيء ،ثم راجع قبل انقضاء
العدة ومل ِ
يفء وثبت عىل إيالئه وإمساكه عنها حتى خترج األربعة األشهر -رأينا
أن يوقف هلا بعد انقضاء األربعة االشهر ،فإن فاء فذاك ،وإن مل ِ
يفء أجرب عىل
ٍ
حينئذ اثنتان
أن يطلق تطليقة بعد تطليقته التي كان راجع امرأته بعدها ،فيلزمه
وتبقى معه بواحدة.
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حدثين أبي عن أبيه :يف الفيء ما هو؟ قال :الفيء اجلامع ،فإن مل يقدر عىل املالمسة
ملرض أو علة أو سفر فاء بلسانه واكتفى بمقالته إىل أن خيرج من علته.

قال حييى بن احلسني _ :ال يكون بيع األمة هلا طالقا ،وال حتل بالبيع لناك ٍح
حتى يطلقها زوجها ،هذا قول أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب ( :#الطالق
ملن أخذ بالساق).
وكذلك روي عن النبيء ÷ يف بريرة أنه مل جيعل بيعها طالقها.
قال :ولو أن ُملوكا طلق زوجته طالقا ال جيوز له معه رجعة إال بعد نكاح
زوج ،فغشيها سيدها بعد ذلك -مل حتل لزوجها بغشيان سيدها؛ ألن الزوج إذا
طلق طالقا ال حتل له به املرأة إال بعد نكاح مل حتل حتى ينكحها زوج متزوج هلا
برغبة فيها ،فأما بنكاح مالكها فال حتل له ،وال حتل إال من حيث حرمت كام
حرمت بإكامل الطالق ،وكذلك ال حتل له إال من بعد طالق ،والسيد املالك ال
يطلق ،وإنام يطلق الزوج.
ُ
طالق املجنو ِن واملعتوه يف وقت إفاقتهام -إن كانا
قال حييى بن احلسني @:
جائز ،وإن كانا ال يفيقان يف وقت من األوقات فال طالق هلام.
يفيقان يف وقتٌ -
وكذلك قولنا يف املربسم :إنه ال طالق له إذا زال عقله ،فال طالق له حتى يرجع
إليه عقله .والصبيان فال طالق هلم حتى يعقلوا ويعرفوا ما يلزمهم وجيب يف
ذلك عليهم.
ويف ذلك ما يقول رسول اهلل ÷(( :رفع القلم عن ثالثة :عن النائم حتى
يستيقظ ،وعن املجنون حتى يفيق ،وعن الصبي حتى حيتلم)).
حدثين أبي ،عن أبيه :يف رجل زوج عبده أمته ثم باعها ،هل يكون بيعها طالقها؟
قال :ال يكون بيعها طالقها ،وال بد من طالق الزوج نفسه.
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حدثين أبي ،عن أبيه :أنه سئل عن طالق املجنون ،فقال :طالق املجنون جائز يف
حال إفاقته ،وال جيوز طالقه إذا ُغ ِلب عىل ُل ربه ،وهكذا ُذ ِكر عن أمري املؤمنني عيل
بن أيب طالب .#
وأما طالق الصبيان وطالق املربسم فال طالق لصبي حتى يعقل ،وأما
طالق املربسم فال يلزمه طالقه ،وكذلك الذي هيذي يف مرضه إذا كان ال يعقل
طالقا من غريه.
قال حييى بن احلسني  :#وكذلك املكره ال يلزمه ما أكره عليه من طالق وال
غريه من األيامن وغري ذلك .وطالق السكران جائز ،وعتاقه الزم؛ ألنه فعل
ذلك بنفسه وأدخله عىل لبه.
قال حييى بن احلسني _ :إذا كتب الرجل يف كتابه إىل امرأته ،إذا وصل ِ
إليك
كتايب ِ
فأنت طالق :فإن وصل الكتاب إليها طلقت ،وإن َّ
ضل الكتاب وضاع أو
ندم زوجها فحبسه فهي معه ومل تطلق امرأته؛ ألن الكتاب مل يصل كام اشرتط
الرجل .وإن كان كتب يف كتابه ِ
أنت طالق ،ومل يكن اشرتط وصوال لكتابه ،وال
و َّقت وقتا لفراقه -فهي طالق وصل كتابه أو مل يصل.
حدثين أبي عن أبيه :أنه سئل عن رجل كتب بطالق امرأته ومل يتكلم به بلسانه،
فقال :إنام يقع طالقها كام كتب إذا جاءها كتابه ،فإن مل يبعث بالكتاب مل يقع
الطالق ،وإنام يقع الفراق عليها يوم جييء كتابه إليها إذا كان يف كتابه :إذا أتا ِك
كتايب فأنت طالق ،وإذا قال« :أنت طالق» وليست بحارضة لزمها الطالق بام
كتب من هذه املقالة وإن مل يأهتا الكتاب.
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قال حييى بن احلسني _ :من كان له نسوة ثالث( )1أو أربع فأوقع الطالق عىل
واحدة منهن ومل يعلم أيته َّن هي ،ومل ينوِ طالق واحدة بعينها -وجب عليه أن
يطلقهن كلهن تطليقة تطليقة ،ثم إن أحب راجعهن كلهن وإن أحب راجع
بعضهن ،وال نرى أنه جيوز له غري ذلك.
حدثين أبي عن أبيه :أنه سئل عن رجل له أربع نسوة أو ثالث أو اثنتان فقال:
إحداكن طالق ما يلزمه يف ذلك؟ فقال :إذا مل يعرف املطلقة بعينها وقد أوقع
التطليقة ال شك عىل واحدة منهن جمهولة -أحببنا له أن يطلق من مل يقع عليها
الطالق منهن تطليقة واحدة ،ثم يراجع بعدُ َم رن له فيها رغبة ،فيكون قد بان له
بفعله هذا ما التبس عليه.
قال حييى بن احلسني _ :ال تنقيض عدة املرأة حتى خيلو بطنها وتضع َّ
كل
محلها ،ولزوجها أن يراجعها ما مل تضع كل ما يف بطنها من محلها؛ ألهنا ما بقي
منه يشء يف عدهتا ،وقد قال اهلل سبحانه:

﴿   

[ ﴾ الطالق ،]4فجعل وضوع احلمل منتهى العدة ،وال تكون َم رن
وضعت بعض محلها واضعة لكله ،كام ال تكون إذا وضعته كله واضعة لبعضه.
حدثين أبي عن أبيه :أنه سئل عن امرأة طلقت ويف بطنها ولدان فتضع أحدهام،
هل لزوجها أن يراجعها قبل أن تضع الخر؟ فقال :ليس ختلو من عدهتا حتى
تضع كل ما يف بطنها من ولدها.

(-)1يف نسخة :من كان له ثالث نسوة.
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قال حييى بن احلسني _ :نفقة املتوىف عنها زوجها تكون من رأس املال أبدا حتى
تنقيض عدهتا ،ذات محل كانت أو غري ذات محل ،ولو كانت ذات احلمل وغريها
يفرتقان :فكان نفقة ذات احلمل يف مرياث محلها ،ونفقة غري ذات احلمل من املال-
لكان احلكم خيتلف يف ذلك ،واحلق ال خيتلف حكمه ،وإنام خيتلف الباطل.
ومن احلجة عىل من قال :إن نفقة ذات احلمل من مال ما يف بطنها أن يقال له:
أخربنا إذ قد زعمت أن نفقة هذه املرأة تكون من حصة ما يف بطنها ،أرأيت أن مل
يتم محلها فأسقطته ،أو مات بعد التخليق يف بطنها فوضعته ميتا ،أو تم فولدته
تا ّما ميتا فلم يستَهِ َّل -عىل من يرجع الورثة الباقون بام أنفقوا عىل هذه املرأة التي
مل يرث محلها؟ فإن قالوا :ال يرجعون عىل أحد بذلك -فقد أثبتوا أن نفقة احلامل
وغريها من رأس املال مال امليت ،وإن ألزموها نفقتها واحتسبوا به يف مرياثها
عليها فقد ظلموها وخالفوا حكم اهلل عز وجل فيها؛ ألن اهلل سبحانه يقول:
﴿[ ﴾        الطالق،]5

فأوجب عىل األزواج النفقة عليهن يف حياهتم ،وعىل الوارث للحمل وللميت

مثل ما عىل الزوج ،وذلك قوله سبحانه[﴾    ﴿ :البقرة،]231
فأوجب عىل الوارث مثل ما جيب عىل أيب الصبي من النفقة عليه وعىل من أرضعه،

وإذا لزم ذلك يف الصبي لزم يف زوجة امليت؛ ألن النفقة عىل الصبي خارجا من بطن
أمه كالنفقة عليه وهو يف بطن أمه سواء سواء ،وكذلك اإلنفاق عليها وهو يف بطنها
حتمله ويغذوه اهلل يف بطنها كالنفقة عليها وهي ترضعه يف حجرها.
قال حييى بن احلسني  :#فأما املتوىف عنها زوجها فتعتد من يوم يبلغها وفاته ،ال
من اليوم الذي صحت هلا فيه وفاته.
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ومن احلجة يف ذلك :أن اهلل عز وجل مل ُ ِ
جي رز هلا بعد وفاة زوجها أن تتزين ،وال
أن تتعطر ،وال أن تلبس حليا وال صباغا لزينة وال فرح ،وأوجب عليها إظهار
احلزن واجلزع عىل بعلها؛ إعظاما حلق الزوج عىل الزوجة ،وتعريفا للخلق بعظيم
احلرمة بني الزوج والزوجة؛ فإذا كان ذلك كذلك ثم مات زوجها يف أول السنة
ومل تعلم وهي دائبة يف فعل ما ال جيوز هلا من التزين والتعطر سنتها كلها -مل
تظهر قط جزعا ،ومل متتنع من يشء مام ال جيوز للمتوىف عنها زوجها ،حتى إذا
كان آخر السنة علمت أنه قد مات يف أوهلا ،فنهضت من ساعتها التي علمت
فيها بموت زوجها فتزوجت زوجا آخر ،ودخلت عليه من بعد أيام ،فتزينت له
وتعطرت ،فأين احلزن واحلداد ،وترك ما أوجب اهلل تركه عىل مثلها عند من قال
رفض يش ٍء
باعتدادها من يوم مات زوجها؟ فال أراه أوجب عليها حزنا ،وال ُ
من الزين ،وال اعتزال التزويج إىل مدة ما جعل اهلل عليها يف ذلك من املدة .بل
أراه قد طرح عنها كل هم وحداد وغم ،ومنعها الوقوف لنفاد عدهتا ،وأطلق هلا
التزويج من ساعتها ،وهذا خالف ما أراد اهلل منها يف ترك ما أمرها برتكه من
لذيذ العيش عند موت زوجها ،ومن أطلق هلا ذلك وأجاز أن تعتد من يوم يصح
هلا موته فقد أبطل املعنى الذي أراده اهلل من الزوجة عند موت زوجها ،ومنعه
هلا مام منعها ،ولو جاز ذلك هلا لكان للمتوىف عنها زوجها حالتان يف كتاب اهلل
سبحانه والسنة مثبتان :حالة تشقى فيها ،وحالة تنعم معها ،فأما حالة الشقاء
فإذا علمت بموت زوجها من ساعته ،وأما حالة التنعم فحالة علمها بموت
زوجها من بعد أربعة أشهر وعرش؛ فال جيب عليها أن تعتزل شيئا مام يعتزله
غريها .وهذا حمال من املقال ،فاحش من الفعال عند ذوي العقول واأللباب،
فاسد قياسه من كل األسباب.
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عمن طلق عىل غري
قال حييى بن احلسني _ :قد كان سألني بعض اخواننا َّ
السنّة فقال :هل يلزمه طالقه ،أو يقع عىل امرأته فراقه وقد قال عز وجل:
طالق ُ
﴿[ ﴾ الطالق ،]1وهذا فقد طلق عىل غري العدة؟ فأجبته يف
ذلك بجواب ،وأنا مثبته يف هذه املسألة وجمتز به يف هذا الكتاب عن تكرار مثله

إن شاء اهلل تعاىل:
اعلم جعلنا اهلل وإياك ُمن إذا رشع له احلق أتبعه ،وإذا تبني له الصدق نفعه ،و
أعاذنا اهلل وإياك من سبيل الضالني الذين مهتهم الرتؤس عىل اجلاهلني،
والتشبث بام قد عرفوا به من مذهبهم وقوهلم وإن كان خمالفا ألصول دينهم،
ومقالة علامء أهل بيت نبيئهم الذين عليهم االعتامد ،وبطاعتهم أمر مجيع العباد،
فهم بخالفهم ملعدن العلم يبتغون

()1

ما سولت هلم أنفسهم ،ومثلت هلم يف

صدورهم ظنوهنم ،فهم مثابرون عليه ،خابطون بجهالتهم فيه ،غري متهمني
لرأهيم ،حيسبون أنه ال حق إال عندهم ،قد لبس عليهم الشيطان حقهم
ورشدهم ،فهم يفتون باخلطأ ،ويدعون الناس إىل الزلل واهلوى ،قد حالوا بينهم
وبني هداهم ،ومنعوهم من سؤال علامئهم الذين أمروا بسؤاهلم من أهل بيت
نبيئهم ،بام يلبسون عليهم من أمورهم ،ويومهوهنم أن احلق يف أقاويلهم ،حيلون هلم
بجهلهم كل حرام ،وحيرمون عليهم ما أحل اهلل ذو اجلالل واالكرام ،قد تقلدوا
لألنام أمورهم وأسباهبم ،فباءوا مع وزرهم عند اهلل بأوزارهم ،فهم كام قال اهلل رب
العاملني فيهم ويف إخواهنم األولني       ﴿ :

[ ﴾      العنكبوت] ،وال يقصدون فيام
اشتبه عليهم َم رن ُأ ِمروا بقصدهم ،وافرتض عليهم سؤاهلم ،وأمروا بطلبهم
وااللتجاء إليهم يف كل أمورهم -من أهل بيت نبيئهم ÷ ،وذلك قول اهلل
(-)1يتبعون (نخ).
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سبحانه:

﴿     

[ ﴾النحل ،]43وأهل

الذكر فهم آل حممد  ،%الذين أورثوا الكتاب ،ونزلت عليهم األحكام،
وجعلوا مبينني ملا اشتبه عىل األنام من مجيع ما كان من حالل أو حرام ،فهم
املو َّف ُقون ملا اختار اهلل من الصواب ،ال يضل
املرتمجون ملا غمض من الكتابَ ،
فص ُل ك رُل نور وخطاب ،وتبيان
عن أفهامهم ،وال جيوز أال يوجد عند علامئهم ر
كل ما حيتاج إليه من األسباب؛ إذ هم أمناء اهلل يف خلقه ،وخلفاؤه يف أرضه
رت َع رون مجيع خلقه وعباده ،الذين أورثهم اهلل كتابه املبني ،وجعلهم
وبالده ،وا ُمل رس َ ر
أوالد خاتم النبيني ،ويف ذلك ما يقول رب العاملني:

﴿   

         

[ ﴾        فاطر ،]32ففيهم

إذ كانوا برشا -ما يف غريهم من الظامل لنفسه ،واملقتصد يف قوله وفعله ،واملربزالسابق إىل ربه ،الذي ال يتعلق به املتعلقون ،وال يدانيه يف سبقه السابقون.
واعلم أن مجيع اخللق من أهل الباطل واحلق قد اجتمعوا ،وبغري شك ائتلفوا -
عىل أن من طلق امرأته فقد حرمت عليه إال من بعد مراجعة ،فلم خيتلفوا كلهم
أمجعون ،ومل يفرتقوا -واحلمد هلل -أكتعون يف أن الطالق نفسه واقع باملطلقة.
ثم اختلفوا يف معنى الطالق وكيفيته ،فقالت رشذمة خمالفة للحق يف كل املعاين
والسنّة -وهي هذه اإلمامية الرافضة :-من طلق زوجته عىل غري طهر
من الكتاب ُ
من غري جامع ،أو طلق ثالثا معا مل يكن ذلك طالقا ،وكانت زوجته عىل حاهلا،
ولو طلقها يف كل سنة تطليقتني أو ثالثا حتى يطلقها ثالثني تطليقة يف عرش سنني
مل يلزمه وال إياها ذلك الطالق الذي لفظ هلا به ،حتى يطلقها يف طهر من غري
جامع ،وخالفهم يف ذلك مجيع علامء آل رسول اهلل ÷ ،واتبعهم عىل خالفهم
السنّة يف طهر
يف ذلك مجيع علامء املسلمني ،فقالوا :ينبغي ملن طلق أن يطلق طالق ُ
من غري جامع ،فيطلقها للعدة كام د ّله اهلل وعلمه ،وهداه إىل رشده فيه وفهمه،
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وإن هو طلق عىل غري ذلك أوجبنا عليه ما أوجب عىل نفسه ،وإن كان قد خالف
تأديب ربه فيه ،فنظرنا يف أمرهم واختالفهم فإذا باإلمامية ال حجة معهم ،وال أثر
يف أيدهيم عن الرسول ،وال سبب تقف عليه العقول غري ما ذهبوا إليه من تأويل
الية من قول اهلل سبحانه[﴾   ﴿ :الطالق.]1

ثم نظرنا يف قول من خالفهم يف تفسري الية فإذا معهم حجة من العقول،

وذلك أنه لو بطل اللفظ بالطالق مرة واحدة لبطل مرارا كثرية متواصلة ،ولو
كان كذلك لكان الطالق عبثا ولعبا ،ومل يعرف لذلك عدد ،ولو بطل لفظه لبطل عدده،
ولو بطل عدده لبطل ما حد اهلل عز وجل منه وفرضه من قوله ﴿ :

[ ﴾    البقرة ،]227موجبا ملعنى الثالثة يف اللغة

والبيان ،وإذا هلم أيضا حجة من األثر والسنة واإلجامع عىل ما روي عن النبيء ÷
يف ابن عمر :أنه طلق امرأته حائضا فأتى عمر النبيء ÷ فقال :يا رسول اهلل ،إن

عبداهلل بن عمر طلق امرأته حائضا ،فقال له النبيء ÷(( :مره فلريجتعها ،فإذا
طهرت فليفارقها عىل طهر من غري جامع)) ،فلام أن قالُ (( :م رر ُه فلريجتعها)) علمنا
وعلم كل ذي عقل ومتييز أن املراجعة واالرجتاع ال تكون إال ملن قد بان ،كام ال
يكون الطالق إال ملا يملك من النسوان ،ووجدنا حجة من كتاب رب العاملني
تأولتها اإلمامية عليهم من قول اهلل سبحانه و ّ
جل
تقوي تأويلهم يف الية التي ّ
عن ّ
كل شأن شأنه:

﴿

[ ﴾الطالق ،]1وتثبت ما قال غري

اإلمامية من أن معنى هذه الية من اهلل سبحانه :عىل معنى الداللة والتأديب،

والتعريف ملا هو أصلح للعباد ،ال عىل طريق احلظر واإلبطال ملا كان سواه ،وأن
هذا من قول اهلل كغريه من قوله يف مواضع كثرية مام يدل به عىل الفصل والبيان،
وينبه به عىل الصالح والرشد واإلحسان ،مام أمر به أمرا وذكره يف كتابه ذكرا ال
يضيق عىل من فعل غريه فعله ،وال يبطل عىل فاعله يف ذلك عمله ،وال يكون
بذلك عند اهلل خمالفا عاصيا ،وال مذموما غاويا خازيا ،من ذلك قول اهلل سبحانه
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يف الصيد:

﴿ 

[ ﴾املائدة ،]2فلو مل يصطادوا من بعد

اإلحالل مل يكونوا خمالفني ،وال هلل يف ذلك معاندين ،ومثل ذلك قوله يف النساء
واألكل والرشب يف الصوم     ﴿ :
          
           
      

[ ﴾البقرة ،]186ولو أهنم مل

يبارشوا يف شهر رمضان كله ،واجتنبوا فيه اجلامع -مل يكونوا فيه بمخالفني عند
مجيع املسلمني ،وال هلل يف ذلك عاصني ،وكذلك لو مل يأكلوا ويرشبوا مل يكونوا
يف ذلك بمذمومني.
ومثل ذلك قوله يف الصيام        ﴿ :

[ ﴾ البقرة ،]183فلو صرب املريض واملسافر وصاما ،وطلبا ما يف ذلك من الثواب
واحتسبا -مل يكونا بمسيئني ،وال لرهبام يف ذلك مشاقني ،ومن ذلك قوله لنبيئه ÷

فيام د ّله عليه من فضل النوافل:

﴿       

[ ﴾     اإلساء ،]79فلو مل ر
يصل هو وال غريه ُمن هو
عىل م ّلته نافلة أبدا ،وأدوا ما فرض اهلل من الصلوات عليهم -مل يكونوا بمعاقبني
عىل أال يكونوا بالصالة من املتنفلني.
ومن ذلك قوله يف الصالة صالة اجلمعة   ﴿ :

[ ﴾      اجلمعة ،]10فلو مل ينترشوا وأقاموا يف ذلك

اليوم ومل يربحوا من املسجد مل يكن بإجامع األمة يف ذلك عليهم حرج وال
عقاب ،بل كان هلم يف ذلك عند اهلل أجر وثواب ،إذا كانوا له يف ذلك ذاكرين،
وللصالة الثانية منتظرين .ويف ذلك ما روي عن الرسول ÷ أنه سئل عنه؟
فقال(( :ذلكم الرباط ،ذلكم الرباط)).
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ومثل ذلك قوله عز وجل يف البدن    ﴿ :

[ ﴾    احلج ،]34فلو مل يأكلوا من ذلك شيئا وتصدقوا

هبا مجيعا ملا كان عليهم يف ذلك عند اهلل إثم ،ومل يكونوا فعلوا من ذلك ما
يعاقبون عليه ،ويؤاخذون يف الخرة به.
ومثل ذلك قوله يف املطلقات ذوات احلمل:

﴿   

        
    

[ ﴾الطالق ،]5واملعروف فهو الفضل

والتفضيل ،والرب هلن بام قل أو كثر ،من بعد اجلعل واألجر املعروف الذي عليه
الناس من ذوي اجلدة واالفالس ،فلو أنه مل هيب ومل يتفضل وأعطاها جعلها وما
جيب يف ذلك هلا مل يكن بمعاقب ،وال ظامل فاجر ُجم ر َ ٍرت عىل اهلل عاص له كافر.
ومثل ذلك قوله سبحانه وجل جالله عن أن حيويه قول أو يناله ،يف تزويج
النساء:

﴿          

      

[ ﴾النساء ،]3فلو أن

رجال مل ينكح وتعفف وصرب عىل ذلك وتكفف ،وترك نكاح املحصنات اللوايت

أجيز له منهن املثنى والثالث والرباع ،وامتنع من اختاذ الزوجات واالماء غاية
االمتناع .ملا كان هلل يف ذلك عاصيا ،وال عىل نفسه بفعله متعديا باغيا.
فهذا ومثله فكثري يوجد يف الكتاب مام هو َش َب ٌه و َم َث ٌل لقول اهلل سبحانه ﴿ :

[ ﴾       الطالق ]1مام

أراد به الداللة لعباده عىل اخلري والصالح هلم ،ال أنه أبطل عنهم ما فعلوا من غري

ذلك ،فتومهت اإلمامية بجهلها بالكتاب أنه من اهلل كغريه مام ال خالف فيه عند
مجيع ا ُ
أل ّمة من األمر احلاظر ملا سواه ،مثل قوله عز وجل ﴿ :

[ ﴾     البقرة ،]195فلو أن رجال حلق رأسه من
غري إحصار بغري منى مل جيز ذلك له بإجامع األمة ،وتومهوا أنه مثل قول اهلل سبحانه:
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 فحظر عىل مجيع اخللق،]198﴾ [البقرة

    ﴿

: ومثل قوله،اإلفاضة من مزدلفة وأمرهم بالوقوف واإلفاضة من عرفة
         ﴿
      

 أو، فأوجب بذلك الوضوء للصالة إجيابا ال اختالف فيه،]7﴾ [املائدة

           ﴿ :مثل قوله

،]7﴾ [املائدة

     

 وأوجب ذلك إجيابا عىل كل،فأوجب عىل من مل جيد املاء التيمم بالصعيد الطيب

      ﴿ : أو مثل قوله للمسافرين،العبيد

 فأمرهم بإتامم الصالة إذا،]102﴾ [النساء    
: ومثل قوله فيام أمر به من طاعته وطاعة رسوله ÷ يف قوله،قاموا واطمأنوا
: ومثل قوله،]58﴾ [النساء       ﴿
،]124﴾ [التوبة       ﴿
﴿

:ومثل قوله يف النساء وما أمر به من تسليم مهورهن إليهن فقال

          

 فكان ذلك منه أمرا جزما ألداء ما كان من مهورهن،]﴾ [النساء  

 ال اختالف يف، ولو وهبن ذلك ملن أردن اهلبة له من بعولتهن جلاز ذلك،إليهن
فلما أن وجدناهم كلهم جممعني عىل أن الطالق واقع الزم
َّ ،ذلك عند مجيع األمة
 وإنام وجدنا االختالف يف معنى الطالق، ومل نجد يف ذلك بينهم اختالفا،ملن طلق
 ثم وجدنا ملن خالف االمامية من،وكيفيته ووقته ويف تفسري هذه الية ال غريها
 علمنا أن الية عىل ما وجدنا عليه غريها مام هو-احلجج ما ذكرنا وقلنا ورشحنا
 ولو كانت الية عىل ما، وأن االمامية أخطأت يف تأويلها،مثلها من اليات
،يقولون مل يكن بني األمة يف معناها اختالف كام مل يكن يف غريها من اليات
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السنّة ،ومل تلزمه -إذ قد أساء -ما
فأبطلت لذلك طالق من طلق عىل غري طالق ُ
ألزم نفسه ،وأبطلت طالق من طلق ثالثا معا عىل طهر أو غري طهر وخالفت كل
األمة ،وتكلمت يف ذلك بالعمية والظن واهلوى.
حدثين أبي وعماي حممد واحلسن بنو القاسم بن إبراهيم ،عن أبيهم القاسم بن
إبراهيم رضوان اهلل عليه وعليهم :أنه سئل عمن طلق حائضا ،فقال :أخطأ
حظه ،ولزمه ما ألزم نفسه.
وحدثين أبي وعماي عن أبيهم صلوات اهلل عليهم أنه قال يف املرأة تطلق وهي
حائض هل تعتد بتلك احليضة؟ فقال :يلزمها طالقها ،ويرجتعها حتى يفارقها
السنّة يف طهر منها بغري مسيس وال مداناة.
فراق ُ
وحدثين( )1أبي وعماي عمن يثقون به ،عن أمحد بن عيسى بن زيد أنه سئل :عمن
طلق امرأته ثالثا معا ،فقال :بانت منه بواحدة ،وال نقول فيها بقول الرافضة.
أراد أهنم يبطلون ذلك.
وحدثوني -أيضا -عمن يثقون به ،عن موسى بن عبد اهلل أنه سئل عن الرجل
يطلق امرأته ثالثا يف كلمة واحدة ،فقال :فارق امرأته ،وخالف تأديب ربه.
وحدثوني –أيضا -عمن يثقون به ،عن حممد بن راشد ،عن نص بن مزاحم،
عن ايب خالد الواسطي قال :سألت أبا جعفر حممد بن عيل عمن طلق امرأته
ثالثا يف كلمة واحدة؟ فقال :هي واحدة.
وحدثوني عن أبيهم القاسم بن إبراهيم صلوات اهلل عليهم ،عن رجل يثق به،
عن جعفر بن حممد ،عن أبيه ،عن آبائه ،عن عيل بن أيب طالب  :#أنه كان
يقول فيمن طلق ثالثا يف كلمة واحدة :إنه يلزمه تطليقة واحدة ،وتكون له عىل
زوجته الرجعة ما مل تنقض العدة.
(-)1يف نسخة :وحدثوين أيضا.
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قال أبو حممد القاسم بن إبراهيم :#وهو قول بني القولني :بني قول من
أبطل أن يقع بذلك يشء من الطالق وبني قول من قال :إنه يقع بذلك الثالث
كلها ،وقال :هذا قويل ،وقد روي ذلك عن زيد بن عيل وعن جعفر بن حممد
رمحة اهلل عليهم أمجعني من جهات كثرية أن من طلق ثالثا معا يف كلمة واحدة
فهي واحدة.
قال حييى بن احلسني @ :واحلجة عندي ملن رد الثالث إىل واحدة فحجة قوية
نرية قاصدة ،وذلك قول اهلل الواحد الرمحن:
 

﴿   

[ ﴾ البقرة ،]227فعلمنا أن ذلك ثالث حقا ،وال

يكون ثالثا عددا وفقا إال وهلن أول ووسط وآخر ،ولن تقع الثانية من الطالق
عىل املفارقة إال من بعد مراجعة ،وكذلك ال تقع الثالثة عىل املطلقة بتطليقتني إال

من بعد ارجتاعتني ،أال ترى كيف ّفرق بينهن الرمحن فيام نزل من واضح الفرقان
من بعد ما ذكر التطليقتني حني يقول:

﴿   

 ﴾فدل بذلك عىل أن من بعد التطليقتني ارجتاعة يكون فيها اإلمساك

بمعروف أو الترسيح بإحسان الذي ال ارجتاع بعده حتى تنكح زوجا غريه،
فلذلك قلنا :إن الثالث ال تكون يف كلمة معا؛ إذ العدد إنام هو جامع ملا ذكر اهلل
عز وجل من حتديد الطالق ،وال تكون تطليقة ثانية إال وقبلها تطليقة أولة ،وال
تكون تطليقة ثالثة إال وقبلها تطليقة ثانية ،كام ال يكون ث ٍ
ان من كل عدد إال
وقبله أول فرد ،وال ثالث إال وقبله ٍ
ثان ثابت ،ومن أوقع الثالث معا فإنام أوقع

لفظ عدد وحساب ،ال معنى ما ذكر اهلل من عدد الطالق من غري ما شك وال
ارتياب ،ومن الدليل عىل أن من مجع عدد يشء يف كلمة واحدة فلم يؤ رد ذلك
العدد بإجامع الناس عىل أن التسبيح الذي جاء عن النبيء ÷ يف الصالة أنه
ثالث تسبيحات يف الركوع ،وثالث تسبيحات يف السجود ،فهل يقول أحد إن
من مجعهن يف كلمة واحدة فقد أداهن ،فهذا واجب عليه يف القياس،
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فإن أجازه وجب عليه أن يقول يف ركوعه :سبحان اهلل العظيم وبحمده ثالثا،
ويقول يف سجوده :سبحان اهلل األعىل وبحمده ثالثا ،ويستغني بقوله :ثالثا عن
تكرار التسبيح ثالث مرات يف الركوع والسجود ،فإن أجاز هذا بان له ولغريه
سوء قوله ،وإن مل جيز هذا وجب عليه أن يقول :إنه ال جيوز الطالق ثالثا معا،
وال جيوز أن جيمعهن يف كلمة واحدة ،وإنه ال بد له أن يأيت هبن كام جعلهن اهلل
واحدة بعد واحدة ،وثالثة بعد ثانية ،فإذا علم ذلك علم أن التطليقة الثانية ال
تقع إال وقبلها ارجتاعة أولة ،وأن التطليقة الثالثة ال تقع إال وقبلها ارجتاعة ثانية،
فإذا علم ذلك علم أنه ال يأيت بام ذكر اهلل من الثالث التطليقات حتى يأيت بينهن
باالرجتاعات ويك ّن مفرتقات؛ ألن من طلق امرأته واحدة مل يمكنه أن يطلقها
ثانية حتى يملكها بارجتاعة أولة ثم تقع عليها التطليقة الثانية ،وكذلك العمل يف
التطليقة الثالثة.
ومن احلجة عليهم –أيضا -يف ذلك لو جاز أن جيمع املفرتق يف كلمة واحدة
ويكون جامعه بذلك جمتزيا عن تفريقه لكان جيب يف القياس أن يكون من قال:
مرة،
سبحان اهلل ألف ألف مرة ،ومن قال :صىل اهلل عىل حممد وآله ألف ألف ّ
وسكت -عند اهلل وعند رسوله مثل من سبح اهلل ألف ألف مرة يقول :سبحان
اهلل واحلمد هلل أبدا حتى يويف ألف ألف مرة ،ومثل من قال صىل اهلل عىل النبيء:
صل عىل حممد وآله ،اللهم ر
ألف ألف مرة كمن يقول :اللهم ر
صل عىل حممد وآله
أبدا حتى يويف ألف ألف مرة ،وهذا من املقال فسمج باطل حمال ،وكذلك جيب
عىل من قال بذلك أن يقول :إن من رمى اجلامر بالسبع احلصيات معا ومل يفرق
حىص كل مجرة فريميها به واحدة بعد واحدة :إن ذلك جيزيه ويغنيه ،وال جيب
عليه اإلعادة والتفرقة ،وهذا مام ال جيوز وال يقول به أحد من العلامء وال
اجل ّهال ،وهو من املقال فأسمج الباطل واملحال.
ُ
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وقد ب ّينا يف كتابنا هذا ورشحنا من الداللة من اهلل عز وجل عىل أن معنى قول اهلل
سبحانه وتعاىل[ ﴾ ﴿ :الطالق ،]1فهو عىل معنى الداللة من اهلل

سبحانه لعباده واحلض هلم عىل الذي هو أفضل ،وأقرب هلم إىل رشدهم وأبني وأمثل،
ٍ
ألحد تركه وال حيل له غريه ،فيكفر وخيالف ربه إن هو فعل غريه
أمر ال ينبغي
ال أنه ٌ
وتركه ،فكذلك وعىل ذلك خيرج قول الرمحن الرحيم العزيز الرؤوف الكريم:
﴿[ ﴾   الطالق ،]1فأمرهم بذلك أمرا ّ
ودهلم به عىل

الصالح ،ومل ُي ربطل ما فعلوا من سوى ذلك؛ بل قد أوجبه الرسول ÷ فيام ب ّيناه
ورشحناه يف أول قولنا وكتابنا ،ولو كان ذلك القول من اهلل عز وجل حاظرا ملا سواه،
وكان الطالق ال يلزم إال به -لكان رسول اهلل ÷ يقول لعمر حني سأله عن
طالق ابنه :ليس هذا بطالق ،و ُم رره فليلزم امرأته ،ومل يكن ليقل :مره فلريجتعها،

فكان قول اهلل سبحانه ﴾   ﴿ :نظرا منه هلم،
وتفضال منه عليهم بالداللة منه هلم عىل ما يكون هلم عليهن به الرجعة ما ُدمن يف
العدة ،وما يمكنهم فيه بعد انقضاء العدة إن احتاجوا إىل املراجعة بتجديد النكاح،
واتباع الرشاد والصالح ،وذلك أن طالق ال ُسنّة هو أن يطلقها عىل طهر من غري جامع
فيقول :اعتدر ي ،أو يذكر طالقا ،ثم يرتكها فتميض يف عدهتا ،فإن بدا له فيها بداء من
قبل أن متيض ثالثة أقراء فهو أوىل هبا من نفسها ووليها ،فلرياجعها فتكون معه بثنتني
وقد مضت الثالثة بواحدة ،وإن مل يبد له فيها بدا تركها فمضت يف أقرائها ،ثم هي من
بعد ذلك أوىل منه بنفسها ،إن أحبت وأحب أن يراجعها باملهر اجلديد والويل
والشهود ،فإن تراجعا ثم أراد فراقها فارقها عىل طهر من غري جامع ،فإن بدا له فيها
بداء فهو أوىل هبا من نفسها ووليها ما دامت يف عدهتا ،وراجعها بال مهر وال ويل،
وأشهد عىل مراجعتها شاهدين ،وتكون قد مضت منه بثنتني وبقيت له واحدة عليها،
فإن بدا له فيها رأي بتطليق فطلقها مل يكن له من بعد ذلك أن يراجعها حتى تتزوج
((ع َس ري َلتها)).
من بعده زوجا وينكحها ويذوق كام قال النبيء ÷ُ :
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السنّة من املنفعة للناس ما قال أمري املؤمنني عيل بن أيب
وملا يف طالق ُ
الناس معنى الطالق ما ندم أحد عىل امرأة))،
طالب ( :#لو أصاب
ُ
يريد _ :أنه إذا فعل ذلك رجل مل يندم لطول ما يمكنه فيام له من العدة من
املراجعة هلا ،فيقول :إنه إذا فعل ذلك مل تنقض عدهتا حتى يندم فرياجعها ،أو
السنّة هذا
يتم بعزم منه وزهد فيها عىل مباينتها ،فلام أن كان ملن طلق طالق ُ
األجل الطويل ،وكان ذلك عونا له عىل أمره ،واستدراكا خلطأ إن كان من فعله-
نبههم اهلل عليه ،وأمرهم أمر تأديب به ،وداللة عىل فضله ،ال أمر حرج يبطل ما
سواه من الطالق ،وال يلزم مفارقا فارق عىل غري فراق.
واعلم ُهديت أن الطالق واقع عىل كل حال ،الزم ملن يتكلم به من الرجال،
غري أن من طلق امرأته حائضا مل تعتد بتلك احليضة يف عدهتا ،واستأنفت ثالثا
مستقبالت ،وال أعلم أحدا خالف ما روي وقيل به من ذلك غري هذا احلزب
حزب الشيطان اخلاس ،اهلالك عند اهلل اجلائر ،املحل للشهوات ،املتبع للذات،
املبيح للحرمات ،المر بالفاحشات ،الواصف للعبد الذليل بصفة الواحد
اجلليل ،القائل عىل اهلل عز وجل باملحال ،املتكمه يف الضالل ،املنكر للتوحيد،
املشبه هلل املجيد بالضعيف من العبيد ،املبطل يف ذلك لعدة الزوجات ،الدافع ملا
أثبت اهلل عز وجل من األسباب والوراثات ،املخالف لكتاب اهلل عز وجل يف
كل احلاالت ،الذي عاند احلق وا ّتبع املنكر والفسق ،حزب اإلمامية الرافضة
للحق واملحقني ،الطاعنة عىل أولياء اهلل املجاهدين ،الذين أمروا باملعروف
األكرب وهنوا عن التظامل واملنكر ،وقول هؤالء اإلمامية الذين عطلوا اجلهاد،
وأظهروا املنكر يف البالد والعباد ،وأمنوا الظاملني من التغيري عليهم ،ومكنوهم
من احلكم فيهم ،وصاروا هلم خوال ،وجعلوا أموال اهلل بينهم دوال ،وك ّفروا من
ّ
الضال مام ال يلتفت
جاهدهم ،وعىل ارتكاب املنكر ناصبهم .وقول هذا احلزب
إليه من املقال؛ ملا هم عليه من الكفر واإليغال ،والقول بالكذب والفسوق
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واملحال ،فهم عىل اهلل ورسوله يف كل أمر كاذبون ،وهلام يف كل أفعاهلم خمالفون،
ومتردوا عليهام بالبغي والطغيان ،وأظهروا املنكر
قد جاهروهام بالعصيانّ ،
والفجور ،وأباحوا عالنية الفواحش والرشور ،وناصبوا المرين باحلسنات،
املنكرين للمنكر والرشارات ،األئمة اهلادين من أهل بيت الرسول املطهرين،
وحرضوا عىل إماتة
وهتكوا –ياهلم الويل -احلرمات ،وأماطوا الصاحلات،
ّ
احلق ،وإظهار الباطل والبغي والفسق ،وضادوا الكتاب ،وجانبوا الصواب،
وأباحوا الفروج ،وولدوا الكذب واهلروج.
وفيهم ما حدثين أيب وعامي حممد واحلسن عن أبيهم القاسم بن إبراهيم ،عن
أبيه ،عن جده ،عن إبراهيم بن احلسن ،عن أبيه ،عن جده احلسن بن عيل بن أيب
طالب ،عن أبيهم عيل بن أيب طالب رمحة اهلل عليه و ،%عن النبيء ÷ أنه
قال(( :يا عيل ،يكون يف آخر الزمان قوم هلم َن رب ٌز يعرفون به يقال هلم الرافضة،
فإن أدركتهم فاقتلهم قتلهم اهلل؛ فإهنم مرشكون)).
ونحن أعانك اهلل وأرشدك ،وملا يرضيه وفقك فقد َن ِجدُ بإجامعهم وإجامع
غريهم من كل اخللق من أهل الباطل واحلق ال َّط َ
الق يقع ويكون بال عدة وال
طهر ،ونجده بقوهلم وقول غريهم يقع عىل الزوجة يف املحيض وغري املحيض،
وذلك طالق الرجل للمرأة ومل يدخل هبا ،فهم وغريهم يوجبون عليها ما لفظ
به زوجها من طالقها عىل أية حال كانت عليها ،وال يشك أحدٌ أن هلا أن تتزوج
من ساعتها ،وأنه ال عدة له عليها ،وذلك قول اهلل عز وجل:
[ ﴾   األحزاب.]49

﴿ 

فإن قالوا :إنه ال يقع عليها طالق إال يف وجه طهر أخطأوا ،وقول األُ ّمة ُطرا

خالفوا ،وجهلهم لغريهم أظهروا.
وإن قالوا :يقع عليها ما لفظ به زوجها فقد أق ّروا أن الطالق يقع عىل ر
كل
حال ،ويلزم من يلفظ به من الرجال ،وال فرق يف وقوع الطالق ولزوم ما يلزم
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من الفراق بني التي دخل هبا والتي مل يدخل عليها عند من عرف احلالل
واحلرام ،وا ّتبع دين حممد  ،#وكان من أهل اإليامن واإلسالم؛ ألن املوطوءة
وغري املوطوءة معناهام يف الطالق سواء ،وإنام خياف يف ذلك أن تكون حامال،
وليس احلمل مام يدفع عنها ما لفظ به زوجها من طالقها ،وال يرجع إليه ما أبان
من فراقها؛ ألن احلامل وغريها يف معنى الطالق سواء ،غري أن أجلهن يكون
أبعد وأدنى من الثالثة األقراء والثالثة األشهر معا ،وذلك قول اهلل العيل األعىل:
﴿[ ﴾     الطالق ،]3فجعل سبحانه
أجل ذوات احلمل أن يضعن ما يف بطوهنن من الثقل ،كان وضعهن بعد الطالق
بأيام ،أو بأشهر متتابعات توام.
ويقال ملن قال :ال يقع الطالق إال عىل وجه طهر من غري جامع :ما تقولون
فيمن أدخلت عليه امرأته فأرخى الستور وغلق األبواب ،ثم بدا له بداء فطلق
من قبل املجامعة واإلفضاء ،وقد أرخى عليها السرت ،ووجب هلا عليه املهر؟
أتقولون له :راجعها ،أوال تلزمونه طالقها؟ إذ ال يقع عىل مطلق طالق وال
يلحق به عندكم إال عىل وجه طهر فراق ،فقد يلزمكم ذلك يف أصل قولكم.
فإن قالوا :نعم نقول ذلك ونحكيه ،ونرى أنه خمالف خلالقه وباريه.
قيل هلم :فأنتم يف قولكم وا ّدعائكم إذا أعرف باهلل وبكتابه وحالله وحرامه
من رسوله وخاتم أنبيائه؛ إذ تزعمون أن ذلك ال جيوز وقد فعله رسول
اهلل ÷ وارتآه ،وأجازه  #وأمضاه ،حني أدخلت عليه زوجته أسامء ابنة
النعامن بن األسود بن احلارث الكندي ،فلام دخلت عليه وكانت عائشة ابنة أيب
بكر قد قالت هلا :إن أردت أن حتظي عند رسول اهلل ÷ فإذا مد يده ِ
إليك
فقويل :أعوذ باهلل منك ،ففعلت ما أمرهتا؛ فصف وجهه عنها وقال(( :أ ِم َن ٌ
عائذ
احل ِقي بأهلك)) وكذلك فعل رسول اهلل ÷ يف زوجته جوينة ابنة أيب
باهلل ،ر َ

أسيد ،وكان أبو أسيد الساعدي قدم هبا عليه ،فتولت عائشة وحفصة مشطها
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والقيام عليها ،فقالت إحداهام هلا :إن رسول اهلل ÷ يعجبه من املرأة إذا
ُأ رد ِخ َلت عليه أن تقول :أعوذ باهلل منك ،فلام دخل عليها وأرخى السرت وغلق
كمه عىل وجهه واسترت
األبواب ومدّ يده إليها قالت :أعوذ باهلل منك ،فوضع ّ
وقالِ (( :
عذت ُمعاذا)) ثالث مرات ،ثم خرج فأمر أبا أسيد أن يلحقها بقومها،
ومتعها بثويب كتان ،فذكر أهنا ماتت كمدا ،رمحها اهلل تعاىل.
فإن قالوا :جيوز ذلك له وال بأس أن يطلقها يف غري وجه طهر ،وقالوا :إن
ذلك يلزم فاعله ،وإن الطالق يلزم عىل كل حال قائله -أصابوا املعنى ،ورجعوا
إىل قولنا ،وجانبوا املكابرة واخلالف ،ودخلوا يف احلق واالئتالف.
ومام حيتج به من وقوع الطالق عىل املطلقة ولزوم الفراق للمفارقة يف غري
وجه طهر من غري جامع :أن رجال لو جامع امرأة له حامال بكرة وفارقها عشية
ملا كان عند ذوي العلم واحلجا يف ذلك اختالف وال امرتاء ،ولكانوا كلهم
جممعني عىل أن الطالق الزم له الحق هبا ،غري ناكل عنه وال عنها وإن كان قبل
طالقه بساعة جامعها ،فكيف يقول من يقول :إن الطالق ال يلحق وال يلزم من
عزم عىل الطالق وبه تكلم إال عىل وجه طهر من غري جامع؟ فنعوذ باهلل من
البدعة واالبتداع ،وخمالفة احلق واملحقني ،والتكمه يف ضالل الضالني.
واعلم ُهديت أن الطالق واقع عىل كل حال بكل امرأة ملكت عقدة نكاحها
إذا لفظ مالكها بطالقها ،وإن كان املطلق قد أخطأ تأديب ربه وزاح عام د ّله اهلل
عليه من رشده ،وذلك قول املصطفى ÷ أيب ،وقول عيل بن أيب طالب #
جدي ،وقول آبائي من قبيل ،وقويل أنا يف نفيس.
قال حييى بن احلسني _ :ولو أن رجال خاف عىل نفسه من سلطان جائر
غاشم ،أو عدو ٍ
معتد ظامل ،فاستحلفه العدو بالطالق عىل ٍ
أمر من األمور التي ال
جتوز للظامل وال حيل هلذا أن يصدقه فيها -مل يكن استحالفه إياه مام يوجب عليه
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طالقا إذا كان له يف ذلك مكرها .وكذلك لو قال له :طلق امرأتك وإال فعلت
بك أمرا خياف عىل نفسه منه فيه األذى والعنت من رضب أو قتل أو حبس
فطلق -مل يكن ذلك طالقا ،ومل نلزمه به فراقا .وكذلك لو استحلفه سلطان
غاشم عىل نصته ،وألزمه بذلك الدخول يف مبايعته ،فحلف له بطالق أهله -مل
يلزمه يف ذلك ِحن ٌرث وال بيعة ،وكان عليه أال يعقد له يف رقبته طاعة.
حدثين أبي عن أبيه :أنه سئل عن استحالف هؤالء الظلمة بالطالق والعتاق
وصدقة ما يملك؟ فقال :كلام أكره عليه صاحبه إكراها ،واض ُط َّر إليه اضطرارا-
فال يلزمه ،وما أعطاه من ذلك طوعا غري مكره فيلزمه ،وهذا فال اختالف فيه
عند علامء آل رسول اهلل ÷.
قال حييى بن احلسني _ :إذا قال هلا« :اعتدر ي»ِ ،د ري َن وسئل عن نيته يف ذلك،
فام نوى كان ما نواه :إن نوى طالقا كانت واحدة يملك عليها فيها الرجعة ،وإن
قال نويت دراهم أو جوزا مل يلزمه الطالق ،وإن اهتم استحلف ما نوى غري ما
قال ،وال نوى طالقا.

قال حييى بن احلسني _ :إذا قال الرجل شيئا من ذلك المرأته يريد بذلك
الطالق فهي تطليقة ،فإن مل ينوِ طالقا وال فراقا ،وا َّدعى شيئا نواه غري ذلك-
فليصدق أو يستحلف أن اهتم .ولو قال رجل المرأتهِ « :
لست يل بامرأة» ،سئل
عن نيته ،فإن نوى طالقا طلقت ،وإن مل ينوِ طالقا كانت كذبة كذهبا ال ينبغي له
أن يعود ملثلها.
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قال حييى بن احلسني _ :ولو أن رجال قال المرأته :أنت طالق إال أن يشاء
أبو ِك ح رب َس ِك ،فقال أبوها :قد شئت أن حتبسها وال تطلقها ،فإذا قال ذلك مل
يلزمها طالق ،وإذا قال أبوها« :قد شئت طالقها» لزمها الطالق.
ولو قال رجل المرأته« :أنت طالق واحدة إال واحدة» فهي طالق واحدة.
ولو قال هلا« :أنت طالق واحدة إال أن يشاء أبو ِك ثالثا»ُ ،س ِئل عن نيته ،فإن قال:
أردت أنه إذا أراد ثالثا مل يلزمها يشء ،فشاء األب ثالثا مل تطلق املرأة ،وإن شاء
األب واحدة ومل يشأ الثالث طلقت واحدة ،فإن قال الزوج :أردت بنيتي إن
شاء األب ثالثا فهي ثالث كام شاء -وجب عليه يف قول أهل الثالث أن تطلق
الثالث ،ويف قول من رد الثالث إىل واحدة أن تطلق واحدة؛ ألن هذا ليس
طالق ثالثا ،ور ّدها إىل واحدة أصوب القولني
بأوكد من قول الزوج هلا :أنت ٌ
عندي ،ملا به احتججت يف أول هذا اجلزء يف ذلك.
قال حييى بن احلسني _ :لو أن الرجل قال المرأته :أنت طالق أنت طالق،
أنت طالق -مل يلزمها من ذلك إال الواحدة األولة؛ ألنه ساعة قال :أنت طالق
ٍ
امرأة ال يملكها وال يقع عليه
طلقت منه ،ثم أوقع التطليقة الثانية والثالثة عىل
فراقها يف قولنا ،وأما أهل الثالث فريون أن الطالق الزم هلا الحق هبا ما كانت
يف عدهتا .ولسنا نأخذ بذلك وال نراه.

قال حييى بن احلسني _ :ولو أن رجال نادى امرأة من نسائه قد عزم عىل
طالقها ونوى فراقها ،فأجابته منهن غريها ،فقال :أنت طالق ،وهو يتوهم أهنا
التي كان نادى وعزم عىل فراقها -مل تطلق هذه ا ُملجيبة ،وطلقت التي عزم عىل
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طالقها وتكلم بالطالق فيها ،ومل يلزم التي مل يعزم هلا عىل طالق طالق؛ ألنه إنام
قال :أنت طالق متبعا لفظه للضمري الذي يف صدره ،فكان الكالم تابعا للنية.
قال حييى بن احلسني _ :لو أن رجال قال المرأته :أنت طالق ُعرش تطليقة ،أو
ُثلث تطليقة ،أو ُربع تطليقة ،أو ُسدس تطليقة ،أو ُثمن تطليقة -لزمه يف ذلك
كله تطليقة كاملة؛ ألن الطالق ال ينكرس ،وكل كَرس فيه فهو جرب.
وكذلك لو قال المرأتني له« :بينكام تطليقة ونصف» -لزم كل واحدة منهام
تطليقة كاملة ،ولو قال هلام« :بينكام تطليقتان ونصف» كان يلزم كل واحدة منهام
تطليقة كاملة يف قول من ر ّد الثالث إىل الواحدة ،وأما قول من يقول بالثالث
فيقول :يلزم كل واحدة تطليقتان .والقول األول هو املعمول عليه عندنا.
وكذلك لو قال المرأتيه« :بينكام ُمخس تطليقات» لرأى من يقول بر رد الثالث إىل
واحدة أن يلزمهام واحدة واحدة ،فأما من يرى الثالث فيقول :يلزمهام ثالث
ثالث ،ال حيالن له حتى ينكحا زوجا غريه.
قال حييى بن احلسني _ :من حلف بالطالق ال يربح أو يشرتي عرشة أرطال
سكرا ،فاشرتى عرشة أرطال فوجد فيها رطل َقن ٍرد ،بعد أن ذهب وبرح -فإ ّنا
نرى أنه قد حنث .وكذلك لو حلف أال أبرح حتى أستلف من فالن عرشين
درهام ،فأسلفه ذلك الرجل عرشين درهام فوجد فيها درمهني من حديد بعد أن
برح -فقولنا :إنه قد حنث.
رضبتن صبي فالن»،
نتن طوالق إن
ّ
قال حييى بن احلسني _ :إذا قال رجل لنسائه« :أ ّ
رضهبن له
ُسئل عن نيته ،فإن كان نوى وأراد أ ّال يرضبنه كلهن معا ،ومل يكن حلف عىل
ّ
مفرتقات -فال يطلقن حتى يرضبنه جمتمعات ،وإن كان أراد ونوى ّأال ترضبه واحدة
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منهن وحدها وال مع صواحبها لزمه احلنث إن رضبنه متفرقات أو جمتمعات.
قال :وكذلك لو قال لكل واحدة منه ّن :أنت طالق يافالنة ،وأنت طالق
يافالنة ،وأنت طالق يافالنة إن دخلتن دار فالنة -سئل أيضا عن نيته ،فإن كان
حلف عليهن أال يدخلن جمتمعات فدخلن متفرقات فال حنث عليه ،وإن كان
نوى أال يدخلن عىل حالة من احلاالت جمتمعات وال مفرتقات :فإن دخلن فقد
حنث ،جمتمعات كن أو مفرتقات ،وإن كان نوى أال يطلق منهن واحدة حتى
يدخلن كلهن الدار جمتمعات طلقن كلهن إذا دخلن الدار ،وإن كان َأ َرا َد بيمينه
وقوله ما قال أ ّن كل من دخل منه ّن الدار فقد طلقت بدخوهلا فهو كام كان نوى،

كلام دخلت واحدة طلقت ،وإن دخلن معا طلقن ،وإن دخل بعضهن ومل يدخل
بعضهن طلقت التي دخلت ،ومل تطلق التي مل تدخل.
قال حييى بن احلسني _ :الظهار من األَ َمة الزوجة كالظهار من احلرة الزوجة،

كانت للرجل أو ململوكه.
قال :ولو ّ
أن رجال ظاهر من َأ َمته مل تكن عليه الك ّفارة واجبة.
قال :ولو ّ
أن رجال ظاهر من ُا رم ولده كان ظهاره غري واق ٍع عليها ،ومل يكن

ذلك ظهارا؛ ألن اهلل عز وجل إنام ذكر الظهار من الزوجات دون اإلماء ،فقال

سبحانه[ ﴾     ﴿ :املجادلة ،]2يريد أزواجهم،
واإلماء ال يسمني نساء وال زوجات.

عيل كظهر أمي إن مل افعل كذا وكذا -فإنه إن
قال :ولو أن رجال قال المرأته :أنت َّ

فعل ذلك اليشء مل حينث ،ومل يقع عليها الظهار ،والظهار يف هذا املوضع كاأليامن ،إن
وىف مل حينث ،وإن مل ِ
يف حنث ،فإن كان و ّقت وقتا فجاز ذلك الوقت ومل يفعل ما

حلف عليه فقد حنث ووقع عليه ال رظهار ،وإن كان مل يو رقت لذلك وقتا فال حنث
عليه ما دام جممعا عىل ما حلف عليه عازما عىل الوفاء بيمينه ،فإن دخله ترك للوفاء
بيمينه واإلرضاب عن إبرار قسمه لزمه ال رظهار ،وكانت عليه الكفارة الزمة.
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عيل كظهر
قال حييى بن احلسني @ :ولو أن رجال قال :إن تزوجت فالنة فهي َّ

أمي -مل يلزمه إن تزوجها هلا ظهار؛ ألنه ال يدخل ال رظهار قبل امللك ،كام ال
يدخل الطالق قبل امللك.

قال :وكذلك لو قال :كل امرأة أتزوجها إىل سنة أو سنتني فهي عليه كظهر أمه-
مل يلزمه يف ذلك ظهار؛ ألنه ال ظهار إال بعد ملك عقدة النكاح .وكذلك لو قال:
عيل كظهرِ أمي -مل يلزمه ذلك؛ ألنه ال ظهار يقع عىل اإلماء.
أترساها فهي َّ
كل س ّية ّ
قال حييى بن احلسني _ :إذا ظاهر الرجل من نساء عدة :ثالث أو أربع،
ٍ
وجب عليه ر
واحدة منه ّن ك ّفار ٌة عىل حدة ،وهو ُخم ّري يف الكفارات إن مل يطق
لكل
العتق عنه ّن كله ّن أعتق عن بعض وصام عن بعض ،وإن مل ِ
يطق الصيام أطعم،
وإن مل جيد السبيل إىل أن يطعم يف ذلك كله ومل يطق الصيام فليطعم ما قدر عليه،
وليصم ما استطاع ،وليعتق إن وجد.
قال حييى بن احلسني _ :ولو أن رجال ظاهر من امرأته مرتني أو ثالثا أو
أربعا ،ومل يك رفر لألول وال للثاين ،أجزته ك ّفارة واحدة ،فإن ك ّفر ثم ظاهر بعد
مرة ُيك رفر بني ر
كل
التكفري وجبت عليه ك ّفارة أخرى .وكذلك لو ظاهر مخسني ّ

ثنتني للزمته أبدا الك ّفارات بعد أن يكون قد ك ّفر لألولة ثم ظاهر ،فيجب عليه

ك ّفارة أخرى ،ثم إن عاد بعد التكفري فظاهر وجبت عليه كفارة الظهار أيضا عىل
هذا القياس أبدا ف ِقس ما أتاك من هذا.
قال حييى بن احلسني _ :لو ّ
أن رجال آىل أال يقرب امرأته أربعة أشهر ،ثم
طلقها قبل أن يفيء -فإن اجلواب يف ذلك :أهنا إن انقضت عدهتا قبل أن يفيء
بانت منه بواحدة ،وال سبيل له عليها ّإال بتزويج جديد وويل وشهود ومهر
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جديد ،فإن راجعها كذلك لزمه اإليالء ووجب عليه أن يفيء ويكفر ،فإن فاء
قبل انقضاء العدة ك ّفر يمينه ،وكان ذلك رجعة منه إليها ،وكان له أن يراجعها
بال ويل وال مهر ،ويشهد شاهدين عىل أنه قد راجعها ،ثم يفيء إليها .وإن آىل
منها وهي حامل ثم ط ّلقها فله أن يفيء متى شاء ،فإن وضعت ما يف بطنها فقد
ُ
الطالق اإليال َءّ ،إال أن يعود إىل تزوجيها فريجع اإليالء عليه إذا
بانت منه وأبطل
كانت الرجعة قبل انقضاء ا ُملدّ ة التي حلف أال يدنو منها دوهنا ،فافهم ذلك.
فإن تزوجها بعد ذلك بويل وشهود ومهر جديد لزمته الك ّفارة ليمينه إذا دنا
منها ،وإن كان قد راجعها وفاء إليها قبل أن تضع فهو أوىل هبا من نفسها ووليها،
و ُيك رفر يمينه ،وتكون معه بثنتني؛ ألن الفيء بعد الطالق رجعة ،ولسنا نقول إن
الطالق واإليالء كفريس رهان كام يقول غرينا؛ ألنا ال نرى ُميض األربعة األشهر
يوجب طالقا ،وأ ّنا نقول :ال يلزمه فراق إال بعد أن يوقف فيفيء أو يفارق ،بَ ُعدَ
ذلك أم َق ُر َب.

قال حييى بن احلسني _ :ولو ّ
أن رجال طلق صبية مل حتض فاعتدّ ت بالشهور،
فلام أن مىض هلا من عدهتا شهران أو أقل أو أكثر -إال أنه دون انقضاء الثالثة
األشهر -حاضت ّ
فإن الواجب عليها أن تبتدئ العدة باحليض وال تنظر إىل ما
مىض من الشهور؛ فتعتدّ ثالث حيض مبتدأة.
وإنام قلنا ذلك ألن اهلل عز وجل جعل العدة بالشهور للتي مل حتض ،أو
اليسة ،فلام حاضت هذه الصبية قبل انقضاء الثالثة األشهر صارت من ذوات
الصبا ،ولزمها قول اهلل سبحانه:
األقراء ،وزالت عنها ُعدة ر

﴿ 

[ ﴾   البقرة ،]226فأوجبنا عليها لذلك ابتداء العدة

باألقراء؛ ألهنا ال جيوز هلا أن تبني عىل االعتداد بالشهور التي جعلها اهلل سبحانه
عدة ملن ال حتيض وهي حتيض.
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 والعدة كلها بالنساء؛ ألن اهلل، الطالق كله بالرجال:_ قال حييى بن احلسني
 وجعل، وأمرهم فيه وهناهم،تبارك وتعاىل جعل الطالق إىل الرجال وهبم وهلم
 كام، ومل يأمر الرجال بيشء من العدة، وأمره ّن فيها وهناه ّن،العدة بالنساء وهل ّن
.مل يأمر النساء بيشء من الطالق
    ﴿ :فلام أن وجدنا اهلل تبارك وتعاىل يقول يف كتابه
 ﴿

: ويقول،]1﴾ [الطالق

   

         
   ﴿

: ويقول،]49﴾ [األحزاب

 ووجدناه يف ر،]2﴾ [الطالق   
كل يشء من الطالق
ّ  فعلمنا-ال يأمر وال ينهى إال الرجال
 أحرارهم،أن الطالق بالرجال وهلم

 ال ينظر يف ذلك إىل، والعدة بالنساء حرائر ك ّن النساء أو ُملوكات،ومامليكهم
 وكذلك وجدنا اهلل تبارك، وإنام ينظر يف ذلك إىل أزواجهن،يشء من أمورهن
 ويقول، فأخرب أن العدة هلن وهبن،﴾

 ﴿

:وتعاىل يقول

،]226﴾ [البقرة     ﴿ :تبارك وتعاىل
      ﴿
﴿
﴿

: وقال سبحانه،]232﴾ [البقرة

: وقال سبحانه،]3﴾ [الطالق

:وقال سبحانه

  

   

             

 ويأمره ّن، ففي كل ذلك جيعل العدة للنساء دون الرجال،]3﴾ [الطالق
ّ : فلام أن وجدنا ذلك كذلك قلنا،فيها وينهاه ّن عىل كل حال
إن العدة كائنة
ّ ،بالنساء حرائر ك ّن أو ُملوكات
.وإن الطالق بالرجال أحرارا كانوا أو مامليك
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وتفسري ذلكُ :ملوك عنده حرة فطلقها تطليقة فهو أوىل هبا ما مل حتض ثالث
حيض ،فإن راجعها ثم طلقها ثانية فكذلك ،فإن طلقها ثالثة فال حتل له حتى
تنكح زوجا غريه ،وعليها أن تعتد بثالث حيض ،فجعل طالقه الذي حترم عليه
بعده امرأته ّإال بعد زوج ثالث تطليقات ،وجعل عدهتا هي ثالث حيض؛ ألهنا
حرة ،وكذلك لو ّ
أن حرا طلق ُملوكة كان أوىل هبا ما مل حتض ثالث حيض ،فإن
َط ُهرت من الثالثة فموالها أملك هبا من زوجها ،وال حترم عليه ّإال بعد ثالث
تطليقات ،واألمة فعدّ هتا كذلك ،كانت حتت ُحر أو ُملوك.
وإنام قلناّ :
إن ٍعدّ ة االماء كعدّ ة احلرائر ،وإن طالق العبيد ثالث تطليقات
كطالق األحرار -ألن اهلل عز وجل قد علم مكان العبيد فلم ُي َب ّني يف طالقهم
شيئا غري ما أمجله مجلة ،فكانت هذه اجلملة لألحرار واملامليك سواء سواء ،ولو
احل رر والعبد
كان ذلك عند اهلل ّ
متفرقا لب َّينه يف كتابه ورشحه وفرسه .وطالق ُ
سواء تطليقات ثالث.

قال حييى بن احلسني _ :إذا حلف الرجل بطالق امرأته ليفعل ّن كذا كذا ثم
مات قبل أن يفعله ،وكان ُجم ر ِمعا عىل فعله غري تارك له -فقد وقع الطالق هبا يوم
مات ،وهي ترثه؛ ألهنا يف عدّ ة منه .فإن سمى وقتا فقال :عليه الطالق ليفعلن
كذا وكذا يف هذا اليوم أو يف هذا الشهر فامت بعد ما و ّقت -فقد حنث وقت ما
خرج ذلك الوقت؛ فطلقت امرأته قبل وفاته ،فإن كان طلقها طالقا جيوز له فيه
ارجتاعها وكانت يف عدّ هتا ورثته ،وإن كانت قد خرجت من عدّ هتا مل ترثه،
وكذلك لو كان حنث وطلقت منه يف هذه التطليقة وقد تقدم قبلها تطليقتان فال
ترثه؛ ألن هذه تطليقة ثالثة ال حتل له حتى تنكح زوجا غريه؛ فلذلك قلنا :إهنا ال
ترثه إذا كان كذلك ولو مات بعد احلنث بيوم.
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ليرضبن غالمه ،أو
حدثين أبي عن أبيه :أنه ُسئل عن رجل حلف بالطالق
ّ
زوجن ،أو ليأتني بلد كذا وكذا ،فامت قبل أن يتزوج ،أو قبل أن يرضب الغالم،
ليت
ّ
أو قبل أن يأيت البلد الذي ذكر ،فقال :ما كان ُجمر ِمعا عىل رضب عبده ومل يكن و ّقت
لذلك وقتا عند ما حلف فال حنث عليه فيه ،وكذلك التزويج وإتيانه البلد.

قال حييى بن احلسني _ :اجلدة أم األم أحق بولد بنتها ،فإذا مل تكن جدة فأبوه أحق
به ،فإن مل يكن أب فاخلالة أحق به؛ ألهنا أخت أمه ،ثم األقرب فاألقرب.
حدثين أبي عن أبيه :يف األولياء من اإلخوة واألخوات واألعامم واجلدة واخلالة
والعمة أهيم أحق بالولد؟ فقال :اجلدة أحق بالولد بعد األم ،وهي أم األم ،فإن مل
تكن أم وال جدة فأبوه أحق به ،فإذا مل يكن أب فاخلالة؛ ألهنا بمنزلة األم.
ومجيع مؤنته ،والنفق ُة عىل
قال حييى بن احلسني  :#واجب عىل أيب الصبي نفق ُته
ُ
من ترضعه إن عاسته ُأ ّمه فلم ترضعه إذا كان قد فارقها أبوه ،وعليه ُج رعل

املرضع التي ترضعه ،وال جيوز ألبيه وال ألُ ّمه أن يتضارا فيه كام قال تبارك
وتعاىل          ﴿ :
[ ﴾  البقرة.]231

الزوج األ َّم إذا كان قد فارقها
قال حييى بن احلسني  :#معنى ذلك :أنه ال يضار
ُ

فيمنعها من رضاع ابنها ،وحيرمها ُج رعل مثلها ،بل الواجب عليه أن يرتكها وإياه
ترضعه ،ويكون هلا ُج رعل مثلها يف رضاعه .وكذلك ال جيوز هلا هي أن تضار أباه
فيه؛ فرتمي به إليه ساعة تلده وال تلبيه وال تسقيه إىل أن توجد له مرضعة.
وكذلك عىل الوارث أن ال يضار أم الولد فيه ،وعليه من مؤنة الصبي ونفقة
مرضعته مثل ما عىل أبيه لو كان حيا ،واجبا ذلك عليه ،حمكوما به فيه.
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حدثين أبي عن أبيه :يف قول اهلل تبارك وتعاىل    ﴿ :

[ ﴾        البقرة ،]231قال :عىل وارث

الصبي الذي يرثه إذا مات أبوه ما عىل أبيه من نفقته عىل مرضعته .واملضارة يف
الولد من الوالدة أال ترضعه وهي قوية عىل إرضاعه مضارة ألبيه يف ذلك .وعىل

األب أيضا أال يضار الوالدة إذا أرادت أن ترضع ولدها فيسرتضعه من غريها.
وعىل الوارث مثل ذلك من ترك املضارة يف الولد مثل الذي عىل الوالدين يف
ذلك وغريه من النفقة.
قال حييى بن احلسني _ :إذا قال الرجل لزوجته إذا كان رأس احلول ِ
فأنت طالق
أو رأس الشهر فله أن يطأها إىل األجل الذي جعل فيه طالقها ،وألزم نفسه عنده
فراقها ،وهذا أحسن األقاويل عندنا يف ذلك ،وأقربه من احلق أال يلزمه يف امرأته
غري ما جعل عىل نفسه ،ولو لزمه ذلك -كام يقول أهل املدينة -إذا لفظ به وو ّقت له
وقتا لزمه ساعة لفظ به ،ومل ينتظر الوقت -لكان ذلك ظلام له إذا طلقت عليه
زوجته قبل وقت ما أراد يف نيته ،وعزم فيه عىل فراق زوجته.
قال حييى بن احلسني _ :اللعان يقع بني الرجل وزوجته إذا نفى ولدها ،أو
ٍ
ٍ
رضه وحيرضها
بالزنا قذفها ،ومل يأت عليها بأربعة يشهدون عىل لفظه ،فحينئذ ُ ر
حي ِ ُ

احلاكم ،ثم يقول له وهلا :خافا اهلل ربكام ،واتقيا خالقكام ،وال تقدما عىل اللعان،
رضب ثامنني ُ
وخ ريل ،وذلك حد القاذف ،وإن نكلت هي
فإن نكل الزوج ُ ِ

رمجت ،وإن مضيا عىل اللعان قال له احلاكم :قل واهلل العظيم إين لصادق فيام
رميتها به من قذيف هلا ونفي ولدها هذا ،ويكون الولد يف حجر ُأ ّمه ،ويشري إليه
بيده ،ثم يقول ذلك يكرره أربع مرات ،فإذا أقسم باهلل أربع مرات قال يف
عيل إن كنت من الكاذبني فيام رميتك به من نفي ولدك هذا.
اخلامسة :لعنة اهلل َّ

390

ثم يقول للمرأة :أقسمي باهلل أربع مرات :إنه ملن الكاذبني فيام رماك به من
قذفك ونفي ولدك هذا؛ فتقول املرأة :واهلل العظيم إنه ملن الكاذبني فيام رماين به من
عيل إن
نفي ولدي هذا ،فإذا قالت ذلك أربع مرات قالت يف اخلامسة :غضب اهلل َّ

كان من الصادقني ،فإذا تالعنا ّفرق احلاكم بينهام ،ومل جيتمعا بعد ذلك أبدا.

قال حييى بن احلسني _ :من قال المرأتهِ « :
أنت طالق إن شاء اهلل» فقد قيل:
إن له استثناءه ،وقيل :ال استثناء يف الطالق .وأما أنا فأرى أن من كان من
الرجال ُحمسنا ،وكانت زوجته قابلة ألمر اهلل سبحانه يف بعلها ،صائرة إىل ما
أمرها اهلل به يف نفسهاّ -
فإن لزوجها استثناءه فيها إذا كان كذلك ،وكانت قائمة بام
ذكرنا من ذلك؛ ألن اهلل سبحانه يقول يف ذوات العدة:
   

﴿  

[ ﴾الطالق ،]2ويقول:

﴿

[ ﴾          الطالق.]1

ويف ذلك ما يروى عن النبيء ÷ من األثر أنه قال(( :مل حيرم اهلل ومل حيل

شيئا أبغض إليه من الطالق)) ،وإمساك املرأة املحسنة إذا كان زوجها حمسنا من
أفضل اإلحسان ،وقد أمر اهلل بالتفضل واإلحسان فقال  ﴿ :

[ ﴾ البقرة ،]235 ،وزوجة الرجل أوىل بفضله وإحسانه.

وأقول :إن من كان من الرجال مسيئا ليس بذي إحسان ،وكان متحامال ظاملا

ملن معه من النسوان ،ال يفيء إىل أمر اهلل فيهن ،وال يصري إىل ما أمر به من
إنصافهن -فإنه ال استثناء له فيها ،وال سبيل له بعد تطليقها عليها؛ ألنه هلا من
الظاملني ،وألمر اهلل فيها من املخالفني ،وإذا كان عىل ذلك من احلال فقد شاء اهلل منه
الفراق ،وأمره فيها بالطالق ،وذلك قول اهلل سبحانه وتعاىل  ﴿ :

[ ﴾    الطالق ،]2ويقول ّ
جل جالله
عن أن حيويه قول أو يناله[ ﴾    ﴿ :البقرة،]227
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ويقول[ ﴾   ﴿ :الطالق ،]5ففي كل ذلك يأمر باخلري

فيهن ،وينهى عن التحامل بالظلم عليهن ،ويأمر من مل يأمتر بذلك بفراقهن؛ ألن

الظلم ليس من اإلحسان ،وإذا مل يقع اإلحسان واالتفاق فقد وجب عليه هلا
بأمر اهلل الفراق ،وكلام أمر اهلل به سبحانه فقد شاءه ،وما شاءه فقد أراده ،فافهم
ُهديت ما به قلنا فيام عنه سألت ،وتدبر معاين قولنا فيام ذكرت يبن لك احلق،
وينر يف قلبك الصدق إن شاء اهلل تعاىل ،والقوة باهلل وله.
عمن قال المرأتهِ :
أنت ع َّيل كامليتة والدم وحلم اخلنزير ،والذي جيب
وسألت ّ

يف ذلك عىل من قال هذا األمر من أهل اإلسالم فهو ما جيب عىل من قال
المرأتهِ :
املحرمات أن جيعل
عيل حرام؛ ألنه إنام أراد بام ذكر وقال من هذه
ّ
أنت َّ

امرأته عليه يف التحريم مثلها ،وأن حيرمها عىل نفسه كتحريمها .وكذلك ما كان
من قولهِ « :
عيل كفالنة» المرأة ال حتل له ،وقد قيل يف احلرام بأقاويل،
أنت َّ
وتؤول فيه بغري تأويلّ ،
وأقل ما جيب عليه عندنا يف ذلك واحدة ،له عليها

الرجعة ما دامت يف العدة.
وقد روي عن أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب رضوان اهلل عليه وصلواته يف ذلك
أنه كان ُيدَ رينُه ،فإن قال :أردت واحدة كانت واحدة.
قال حييى بن احلسني _ :إذا طلق الرجل األمة ثالث تطليقات تطليقة بعد
تطليقة ،ثم اشرتاها بعد ذلك -مل حتل له حتى تنكح زوجا غريه؛ ألهنا ُمن قال تعاىل:
﴿[ ﴾          البقرة.]228

قال :ولو ّ
أن رجال ُح ّرا ط ّلق أمة ثالث تطليقات ،فاستربأت من مائه ،ثم
نكحها سيدها -مل حتل لزوجها بنكاح سيدها .وكذلك لو كان عبد ط ّلق أمة
ثالث تطليقات فنكحها سيدها مل حتل له بنكاح سيدها؛ ألن هذا نكاح ملك ،وال
ٍ
حتل املرأة لزوجها بعد الثالث إال بنكاح ٍ
راغب يف نكاحها ،كام قال اهلل:
زوج
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﴿ ،﴾          وقد علم اهلل

خاصا ،ويف هذا ما يقول أمري املؤمنني عيل بن
مكان السيد فلم يذكره ،وذكر الزوج ّ
أيب طالب ( :#حتى حتل من حيث حرمت) يريد بالزوج ،كام حرمت عىل الزوج.
قال حييى بن احلسني _ :تعتدّ املرأة إذا مات عنها زوجها غائبا ثم علمت بعد
ٍ
ٍ
كثرية -فإهنا تعتد من يوم بلغها موته وانتهت إليها وفاته،
قليلة أو
بمدّ ٍة
موته ُ
وقد قال غرينا :إهنا حتتسب بام مىض مذ يوم مات يف عدّ هتا .ولسنا نقول بذلك؛
ألنه يلزم من قال هبذا أن يطلق هلا التزويج ساعة يبلغها وفاته إذا كان قد مىض
من ا ُملدّ ة مثل العدة أربعة أشهر وعرشا ،ومتى كان ذلك كذلك فقد سقط املعنى
الذي أراد اهلل من املرأة عند وفاة زوجها من التعظيم لوفاته ،واإلجالل ملصيبته،
والتعطيل لنفسها ،والطرح للرسور والتزين حتى يميض ما حكم اهلل به عليها
من األربعة األشهر والعرش التي جعلها اهلل مدّ ة هلا ،فقلنا :ما تقولون يف رجل
مات بالكوفة وزوجته بمكة فلم تعلم إال بعد مخسة أشهر مذ يوم توىف ،هل
جيوز هلا ساعة علمت أن تتزوج؟
فإن قالوا :نعم .قلنا هلم :يا سبحان اهلل! أين قول اهلل عز وجل:

﴿

﴾         
[البقرة ،]232وقد تعلمون ّ
أن الرتبص ال يكون منها بالتزويج لغري زوجها إال من بعد

علمها بمصري أمرها إليها ،وهي فإنام علمت حني انتهاء وفاة زوجها إليها؛ ألهنا قبل
أن يبلغها ذلك كانت عند نفسها مأسورةُ ،ملوكا أمرها عليها ،ال جيوز هلا تربص
وال غريه ،وأنتم قد حكمتم هلا وأوجبتم أن تنكح وال تربص بنفسها ساعة بلغها
وفاة زوجها؛ ّ
فإن الرتبص قد صار إليها ،وهذا خالف ما أمر اهلل به ،بل القول يف
ذلك أنه واجب عليها الرتبص مذ يوم ملكت أمرها ،وجرى عليها اسم الرتبص
وانتظمها ،وأنه جيب عليها إظهار احلزن عىل صاحبها ،والتعطيل أربعة أشهر
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وعرشا لنفسها ،حتى يناهلا ما حكم اهلل به عىل مثلها من فادح املصيبة ببعلها ،وإال
كانت هي وغريها سواء ،ومل يكن ملا ذكر اهلل سبحانه من الرتبص معنى.
قال حييى بن احلسني _ :إذا أعتق الرجل أم ولده استربأت رمحها بحيضتني ثم
حلت لألزواج ،وقد قال غرينا :إن حيضة جتزي ،وهذا عندنا أحوط يف أم الولد.
قال :وإن مات عنها سيدها ومل يكن أعتقها اعتدّ ت بعد وفاته بثالث حيض ثم
إيل ،وإن كان قد أعتقها
ح ّلت لألزواج ،وحيضتان جيزياهنا ،والثالث أحوط وأحب َّ
وتزوجها ثم مات من بعد ذلك اعتدّ ت عُدّ ة احلرة يف الوفاة :أربعة ٍ
أشهر وعرشا.
ّ
قال حييى بن احلسني _ :إذا كان العبد تزوج بأمر سيده حرة ثم طلقها فعليه
هلا املتعة التي أمر اهلل هبا ،كام عليه املهر الذي جعله اهلل .وإن تزوج بغري أمر
سيده مل يلزم سيده أن ُي َمترع عنه ،وكان ذلك هلا دينا عليه تطالبه به إذا أعتق ،وإنام
يكون ذلك هلا عليه إذا مل تعلم أنه ُملوك ،أو مل تعلم أن سيده مل يأذن له يف
فتزوجت عىل أنه علم بأمر عبده ،وأخربها بذلك العبد ،وأومهها ّ
أن
التزويجّ ،
سيده أ ِذن له ،فهذه جناية من العبد تلزم سيده للمرأة ،فإن علمت أن سيده مل
يأذن له فال متعة هلاّ ،إال أن تدّ عي جهال بفساد تزويج العبد بغري إذن سيده.
واحل ّر إذا طلق أمة كانت هلا عليه املتعة ،وكذلك اململوك إذا تزوج
قال:
ُ
ُملوكة بأمر س ّي ِده وجبت هلا عليه ا ُملتعة.
قال حييى بن احلسني _ :املستحاضة تعتدّ إذا طلقت بام كانت تعرف من
نفسها يف أقرائها كام تفعل يف الصالة ،فإذا أتى وقت ُطهرها الذي كانت تعرفه
من نفسها -إن كانت طلقت يف وقت حيضها ،ويف أيام قعودها عن الصالة-
اغتسلت ،ثم ابتدأت احلساب كام تبتديه للصالة ،فتصيل يف األيام التي كانت تعلم
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أهنا كانت تطهر فيها ،وتقعد عن الصالة يف األيام التي كانت حتيض فيها حتى تقعد
عن الصالة ثالث مرار ،فإذا اغتسلت للطهر الثالث فقد خرجت من عدهتا ،وقد
مضت هلا ثالثة أقراء ،ووقفت عىل عدهتا( )1ومعرفتها بحساهبا أليام أقرائها كام
تقف عليه باحلساب لصالهتا ،ومعنى الصالة والعدة واحد يف املستحاضة ،تعتدّ
بأيام األقراء التي تعرف من نفسها ُق ررءا فقرءأ حتى تويف ثالثة أقراء.
قال حييى بن احلسني _ :ال جيوز للرجل أن خيالع امرأته بيشء يأخذه منها
حتى يكون مبتدأ طلب ذلك منها ،وتكون ظاملة ،تقول :ال أبر لك قسام ،وال
أطأ لك فراشا ،وال أطيع لك أمرا ،فإذا كان ذلك منها ،ومل ترجع إىل ما جيب له
عليها -جازت له خمالعتها وأخذ ما أعطاها ،وال جيوز له أن يأخذ منها أكثر ُمّا
ٍ
طالق يلفظ به هلا؛ ألن كل نكاح كان بني رجل
أخذت منه .وال بُدّ يف اخللع من
وامرأة فال يبطله إال الطالق ،وهذا قويل والذي أختاره يف ذلك وأراه ،فال بُدّ من
ٍ
برشط منه هلا قبل أن يأخذ املال ،أو يلفظ هلا به بعد أخذ املال ،فإن
ذكر الطالق
مل يفعل ذلك أوال وال آخرا فاملرأة يف حباله ،وما أخذ منها هلا دونه ،فأما الرشط
قبل أن يأخذ منها املال يف الطالق فهو أن يكون قال هلا :إذا أعطيتني كذا وكذا
عيل فأ ِ
نت طالق ،فإذا فعل ذلك وقاله فصارت له إىل
أو أبرأتِني من مهر ِك الذي َّ
ما قال من إبرائه من مهرها أو إعطائه ما ذكر من ماهلا فقد طلقت بالقول يف

األول ،وليس حيتاج إىل تكرير الطالق ،وهذا مثل قول الرجل المرأته :إن
فعلت كذا وكذا ِ
ِ
فأنت طالق ،فإذا فعلته فقد طلقت.
وأما اللفظ به بعد أخذ املال فأن يقول عند أخذه منها ما طلبِ :
أنت طالق،
أو ِ
أنت الطالق ،ويشهد بذلك شاهدين ،فإن مل يكن من هذا يشء فال أرى ّ
أن
(-)1عددها (نخ).
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الطالق يقع؛ ألن الزوج مل يوقعه ومل يرشطه ومل يذكره أوال وال آخرا.
ِ
وأخالعك ،أو قال هلا :إن أعطي ِتني كذا
قال :وإن قال هلا :أعطيني كذا وكذا
وكذا ط ّلقت ُِك -فإن أعطته ذلك اليشء فهو باخليار :إن شاء ط ّلق وأخذه ،وإن شاء
لزم ور ّد ما أخذ ،وليس هذا مام يوجب الطالق عليه؛ ألن هذا وعدٌ وعدها إياه،
ٍ
ِ
فعلت كذا وكذا ط ّلقت ُِك خالف قوله :إن
بفراق أوقعه عليها ،وقوله :إن
وليس
فعلت كذا وكذا ِ
ِ
فأنت طالق ،وبينهام عند أهل العلم والفهم فرق بني منري.
قال حييى بن احلسني _ :إذا اختلعت املرأة من زوجها فهي واحدة بائن ،ال
ٍ
ومهر جديد ،وال ينبغي للرجل أن خيالعها إال أن
يراجعها إال بويل وشاهدين
خياف أال يقيم حدود اهلل فيها ّ
وأال تقيمها الزوجة فيه ،فإذا بان له نشوزها
ٍ
ينبغ له أن
وعظها ،فإن مل ترجع إىل ما جيب له عليها جاز حينئذ له أن خيالعها ،ومل ِ
يأخذ منها أكثر ُمّا أعطاها من املهر ،فإذا أخذ ذلك منها عىل أن خيالعها ويبارهيا
ِ
فأنت طالق ،ثم قد بانت منه بتطليقة بائن ،ال
فينبغي له أن يقول هلا :اذهبي
سبيل له عليها إال بتزويج جديد ،بويل وشهود ومهر جديد ،وإن قال هلا أيضا:
بار رأ ُت ِك بام أخذت ِ
منك أجزأه ذلك عن ذكر الطالق؛ ألن معنى قوله :قد
قد َ
ِ
بار رأ ِ
فارقتك إذا نوى ذلك وأراده ،وإن ا ّدعى غريذلك نظر يف دعواه
تك هو قد
َ
بام ينبغي من االستحالف واالستقصاء عليه يف ذلك.

۞۞۞۞۞
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كتاب الرضاع


 ﴿

: قال اهلل تبارك وتعاىل:_

قال حييى بن احلسني

      
       
         
          
            

.]23﴾ [النساء      

 ومل يذكر، واألخت من الرضاعة،فحرم اهلل تبارك وتعاىل األم من الرضاعة

 ثم جاءت أخبار كثرية عن النبيء ÷ نقلها الثقات الذين ال يطعن،غريهام
.-صىل اهلل عليه وعليهم أمجعني- عليهم من آل رسول اهلل
 ((حيرم من الرضاع ما حيرم: ما يروى عن الرسول ÷ من قوله:من ذلك
.))من النسب
 أنه:-رمحة اهلل عليه-  ما روي عن أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب:ومن ذلك
 (يا رسول اهلل أراك تتوق إىل نساء قريش فهل لك يف ابنة محزة بن عبد:قال
 أما علمت أهنا ابنة أخي من، ((يا عيل: فقال،املطلب أمجل فتاة يف قريش
ّ ،الرضاعة
حرم من النسب))؟
ّ حرم من الرضاعة ما
ّ وأن اهلل
. نقلها الثقات،أخبار قد جاءت
 فهذه:# قال حييى بن احلسني
ٌ
ٍ
ألحد أن يدخل يف نكاح يشء قارب الرضاع؛ ملا دخل
وال نرى وال نحب
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فيه من الشبهة واللبسة هبذه األخبار ،والوقوف عند الشبهة وعنها أحب إلينا من
االقدام عليها والدخول فيها .ويف غريها متفسح ،وإىل سواها ملن عقل عنها
مرتكح( ،)1وعن الوقوع فيام قد التبس أمره وجاءت فيه الشبهات ،واختلفت فيه
املقاالت ،وكثرت فيه الروايات ،وأمجع عىل نقلها الثقات ،وقد قال اهلل تبارك وتعاىل:
﴿            

[ ﴾ احلرش ،]7وقال[ ﴾   ﴿ :حممد.]34
حي ررم الكثري.
املصة َّ
قال حييى بن احلسني _َ ُ :حت ررم َّ
واملصتان من الرضاع كام ُ َ

كذلك روي لنا عن أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب -رمحة اهلل عليهّ :-
أن امرأة
أتته وقالتّ :
فمص منه ،ثم ذكرت قرابته فكففت ،وأنا
ثديي ّ
إن أبن أخي أعطيته َّ
أريد أن أنكحه ابنتي وقد بلغا ،فقال أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب ÷:
الرضعة الواحدة كاملائة الرضعة ،ال حتل له أبدا.
قال حييى بن احلسني @ :وكذلك لو ّ
أن الصبي مل يرضع من الثدي وحلب له
()2
حي ررم الرضاع ،وكان ذلك
فأخلته باللخاء وسقته سقيا -حرم من ذلك كام ُ َ

والرضاع سواء.
حي ررم من
حي ررم منه؟ فقالَ ُ :
حدثين أبي عن أبيه :أ ّنه ُس ِئل عن الرضاع ما الذي ُ َ
واملصة واملصتان ،وهكذا ُذ ِك َر عن
الرضاع قليله وكثريه :الرضعة والرضعتان،
ّ
أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب .#
حت ررم امل َّصة وامل َّصتان)) رواه ابن
وقد روي عن النبيء ÷ أنه قال(( :ال ُ َ
الزبري ،وذلك ال يصح عندنا عنه وال جيوز عليه؛ ألنه ÷ ال يقول ما خيالف
ٌ
فباطل ُحمال.
كتاب اهلل ،وهذا ُمّن رواه
(-)1أي :متوسع.
(-)2أخلته :أوجرته.
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قال حييى بن احلسني _ :ال رضاع بعد فطام ،والفطام فهو الفصال ،والفصال
فهو بعد احلولني ،وذلك قول اهلل عز وجل   ﴿ :

[ ﴾       البقرة ،]231فجعلهام اهلل عز

﴿

وجل وقتا للرضاع ،وجعل تاممهام تامما للرضاع ،وقال سبحانه:
[ ﴾  األحقاف ،]14فكان ّ
أقل احلمل ستة أشه ٍر ،والباقي من
الثالثني فهو رضاع ،والباقي بعد الستة األشهر فهو حوالن ،فجعل اهلل سبحانه
وتعاىل احلولني مدى للرضاع ،فمن رضع فيهام أو ُأ رر ِضع فهو رضاع ،وما كان

بعدهام وبعد الفصال فليس برضاع حيرم ،وكذلك قولنا يف رجل لو أنه أرضع
ولده بعد فطامه وبعد انقضاء احلولني من أيامه بلبن صبية مل نر أهنا حترم عليه إذا
كان رضاعه بعد فطامه ،وبعد انقضاء احلولني.
وأما احلديث الذي يروى من َّ
أن النبيء ÷ قال لسهلة( )1زوجة أيب حذيفة
حني َذ ِك َر رت له ما ترى يف زوجة أيب حذيفة من دخول سا ٍمل عليها حني أنزل اهلل يف
النهي عن التبني ما أنزل ،وكانت سهلة قد تبنت ساملا ،فقال هلا النبيء ÷:
ِ
عليك كام كان يدخل -فهذا ُمّا ال يصح
أرضعي ساملا عرش رضعات ثم ليدخل
عندنا عنه ÷ ،وال نراه ،وليس ذلك عندنا بيشء.
ويف ذلك ما بلغنا أ ّن رجال أتى عليا  #فقال :يا أمري املؤمننيّ ،
إن يل زوجة ويل
وإين أصبت جارية فواريتها عنها ،فقالت :ائتني هبا ،وأعطتني هلا موثقا
منها ولدّ ،
ثديي ،فام تقول يف ذلك؟
ّأال تسوؤين فيها ،فأتيتها يوما فقالت :لقد أرويتها من َّ
فقال له عيل  :#انطلق فأنل زوجتك عقوبة ما أتت ،وخذ بأي رجيل أمتك
شئت؛ فإنه ال رضاع إال ما أنبت حلام أو شدّ عظام ،وال رضاع بعد فصال.
(-)1سهلة –بفتح املهملة وسكون اهلاء -بنت سهيل بن عمرو القرشية العامرية ،امرأة أيب حذيفة بن
عتبة بن ربيعة ،هاجرت احلبشة وولدت حممدا هبا .بتصف من اللوامع ط /3ج /3ص.306

399

وحدثين أبي عن أبيه :أنه سئل عن الرضاع بعد الفصال ،فقال :ال رضاع بعد فصال.
حدثين أبي عن أبيه :أنه قال :قليل الرضاع ككثريه إذا كان يف احلولني؛ لقول اهلل
سبحانه:

﴿  

[ ﴾األحقاف ،]14وقوله:

﴿ 

[ ﴾        البقرة.]231

حي ُرم من النسب ،وهكذا ُي رذكر
حي ُرم من الرضاع ما َ ر
حدثين أبي عن أبيه :أنه قال َ :ر

عن رسول اهلل ÷ وعن أمري املؤمنني رمحة اهلل عليه.
حي ررم؛ ملا ُذ ِكر عن النبيء ÷ يف ابنة
قال حييى بن احلسني _ :لبن الفحل ُ َ
محزة بن عبداملطلب حني قال :هي ابنة أخي من الرضاعة .وكذلك والدة الرحم
فلبن املرأة بوالدة الرحم كلبن الفحل ،ولبن الفحل كوالدة الرحم.
قال حييى بن احلسني _ :ال ينبغي أن تسرتضع كافرة؛ ألهنا َن َج ٌس كام قال اهلل
سبحانه وتعاىل[ ﴾  ﴿ :التوبة ،]28وال رشك أشدّ من
رشك من جحد بآيات اهلل ورسله وأنبيائه وكتبه ،ودعا معه إهلا غريهّ ،إال أن
يضطر إىل ذلك فيسرتضعها إىل أن جيد غريها ،وال ينبغي له أن يتوانى يف إراغة
سواها ،بل أرى له -إن مل خيش عىل ولده تلفا -أن يسقيه لبن الغنم ،يلخيه إياه
باللخا ،وال يسرتضع مرشكة كافرة ،إال عند الرضورة كام يأكل امليتة ،فإذا
استغنى عنها حرمت عليه امليتة ،فكذلك القول عندي يف اسرتضاع املرشكني
ألوالد املسلمني.
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قال حييى بن احلسني _ :لو ّ
أن مرضعا أرضعت غالما بلبن ولدها ،ثم أقامت
ثالث سنني ،ثم أرضعت جارية بلبن ٍ
ولد هلا آخر -مل حتل هذه اجلارية لذلك
الغالم؛ ألهنام وإن تفاوت رضاعهام أخوان بإرضاع املرضع هلام؛ ألن اإلخوة
بلبن املرضع كاألخوة بوالدة األم.
حدثين أبي عن أبيه :أنه سئل عن غالم وجارية أرضعتهام مرضع بلبن ولدين هلا
خمتلفني بينهام يف الرضاع سنتان أو أكثر من سنتني أرضعتهام رضعة رضعة ،هل
حيل للغالم أن يتزوج باجلارية؟ فقال :اعلم رمحك اهلل أهنام أخوان بلبن األم ،كام
اإلخوة إخوة بوالدة الرحم ،فكلهم ولد وإن أختلف امليالد( )1كام كلهم بالرحم
وإن اختلفوا أوالد ،وقليل الرضاع ككثريه إذا كان يف احلولني ،وقبل انقضاء
سنتني ،ويف ذلك ما يقول اهلل سبحانه:

﴿ 

[ ﴾لقامن،]13

ويقول سبحانه      ﴿ :

[ ﴾    البقرة ،]231ويف القليل والكثري إذ ذكر اهلل املراضعة ما

يقول سبحانه:

﴿    

[ ﴾النساء ،]23فأطلق سبحانه بغري حتديد ذكر الرضاع ،والقليل من

ذلك والكثري سواء(.)2

واملصتان.
واملصة ّ
وقد ذكر عن رسول اهلل ÷ أ ّنه قال :حترم الرضعة والرضعتانّ ،
قال حييى بن احلسني @ :مل يذكر اهلل سبحانه الرضاع بقليل وال بكثري ،وإنام
ذكر الرضاع جممال ،فقال يف حتريم نكاح املرضع واملراضع:

﴿

[ ﴾    النساء ،]23فكل من انتظمه اسم
(-)1الرضاع( ،نخ).
(-)2يف نسخة :والقليل من ذلك والكثري فرضاع بإجامع الناس.
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الرضاع فهو حرام النكاح ،واسم الرضاع فقد ينتظم الراضع رضعة ورضعتني،
واملصتني ،كام ينتظم راضع الشهر والشهرين والسنة والسنتني ال
املصة
ّ
وماص ّ
ب عاقل من قبول ذلك ،وال يكون أبدا عند أهل الفهم ّإال كذلك.
يمتنع ُل ّ
قال حييى بن احلسني _ :أي امرأة سقت زوجها لبنها طمعا بأن حترم نفسها
عليه مل حترم عليه ،وجاز له أن يؤدهبا أدبا جيدا ،و َي رل َز َم َها صاغرة.

۞۞۞۞۞
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كتاب النفقات


قال حييى بن احلسني _ :إذا توىف الرجل عن امرأته وهي حامل ُأن ِفق عليها
من مجيع ماله ،وقد قال غرينا :ينفق عليها من حصة ما يف بطنها .وليس ذلك
عندنا بيشء؛ ألنه قول ضعيف فاسد ال يلتفت إليه ،وذلك ّ
أن الذي يف بطنها إ ّنام
يرث إذا اس ّ
تهل ،فإذا مل يستهل فال مرياث له ،وكذلك لو أسقطته مل يكن له
مرياث ،فام يقول من جعل نفقتها من حصته لو ولدته ميتا ،أيلزمها النفقة؟ أم
حتتسب به من مجيع املال؟ فال جيد بُدّ ا من أن جيعله من مجيع املال؛ فلذلك قلنا:
ّ
إن نفقتها من مجيع املال.

فإن قال :أحتسب به يف مرياثها من زوجها عليها.
قلنا له :أفرأيت إن كانت أم ولد ،ومل يكن هلا ولد غري ذلك الذي كان يف
بطنها فامت قبل استهالله ،عىل من تكون النفقة؟ ومن تلزم؟ فال جيد بُدا من

الرجوع إىل قولنا وقول من قالّ :
إن النفقة من مجلة املال.

احلرة؛ ألهنا ترثهم ويرثوهنا ،وليس
قال حييى بن احلسني _ :نفقتهم عىل أمهم ّ
عىل أبيهم نفقة؛ ألهنم ال يرثونه وال يرثهم ،فإن مل يكن ألُ ّمهم مال تنفق منه
حكم بالنفقة عىل مواليها وعصبتها؛ ألهنم يرثون ولدها .وتكون نفقتهم عىل
قدر مواريثهم منهم ،ومن مل يكن يرث منهم مل ينفق عليهم.
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قال حييى بن احلسني _ :إذا طلق الرجل امرأته التطليقة الثالثة التي ال حتل له
إال من بعد زوج فال سكنى هلا ،وهلا النفقة ،وإ ّنام جعلنا هلا النفقة أل ّنا منعناها
من النكاح حتى خترج من العدة ،فلام مل نجز هلا تزوجيا ،وأوجبنا عليها الصرب
حتى خترج من العدة -جعلنا هلا النفقة حتى حتل لألزواجّ ،
وإال هلكت جوعا
وضاعت .وإ ّنام النفقة والسكنى معا للتي لزوجها عليها رجعة من النساء التي
يملك عليها الرجعة متى أحب وشاء.
عمن طلق امرأته طالقا ال حتل له حتى تنكح زوجا
حدثين أبي عن أبيه :أ ّنه سئل ّ
غريه هل هلا سكنى أو نفقة؟ قال :إذا بانت بالثالثة فال سكنى هلا ،ويف ذلك
حديث فاطمة( )1بنت قيس الذي روي أهنا ملا بانت من زوجها بالثالثة مل جيعل
هلا النبيء ÷ سكنى .وقد أبى كثري من الناس ّإال أن جيعلوا هلا سكنى.
قال حييى بن احلسني @ :ال تكون السكنى إال للتي يكون لزوجها عليها
الرجعة ما دامت يف عدهتا ،أو يكون له سبيل إليها قبل نكاح غريه ،وإنام قلنا
بذلك أل ّنا وجدنا السكنى إ ّنام جعله اهلل تبارك وتعاىل نظرا منه لعبيده ألن
يتدبروا أمورهم ،ويرجعوا عن زلل فعلهم ،ويراجعوا النساء من بعد طالقهن
إن كانت هلم رغبة فيهن ،فرياجع الرجل امرأته وهي يف منزله مل خترج من بيته،
ومل تص إىل منزل غريه ،ويف ذلك ما يقول اهلل سبحانه:
  

﴿   

[ ﴾الطالق ،]1واألمر :فهو العود واملراجعة ،فإذا كان

طالق ال جيوز له ارجتاعها معه سقط منه األمر الذي قال اهلل سبحانه إ ّنه ُحيدثه؛
ألنه سبحانه قد حرمها يف هذه احلال عليه حتى تنكح زوجا غريه؛ فزالت عنه
(-)1فاطمة بنت قيس ،عنها :أبو بكر بن عبداهلل بن أيب اجلهم ،أخت الضحاك ،من املهاجرات
األوالت ،وهي التي جاءت النبيء ÷ مستشرية فقال(( :أنكحي أسامة)) ،فنكحته
فاغتبطت وكانت ذات عقل وافر .لوامع ط /3ج  /3ص.313
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بذلك السكنىّ ،أال ترى كيف هنى اهلل عز وجل َمن َط ِم َع أن حيدث اهلل له أمرا
من مراجعتها عن إخراجها من منزله ،وأمره بإسكاهنا ،فقال ﴿ :
            
             


[ ﴾الطالق ،]1فقرن اهلل السكنى مع األمر الذي حيدثه ،واألمر فهو

املراجعة ،فإذا مل يكن للزوج رجعة مل يكن َث َّم طمع بأمر حيدثه اهلل له؛ ألن اهلل عز
وجل قد حظره عليه إال من بعد زوج ،وإذا مل يكن أمر مل يكن سكنى؛ ألهنام
مجيعا يف ذلك جمموعان ،ويف الية كالهام مقرونان ،يثبت كل واحد منهام بثبات
صاحبه ،ويعدم كل واحد منهام بعدم صاحبه ،فإذا عدمت الرجعة وهي األمر
الذي ذكر اهلل أ ّنه حيدثه -عدمت السكنى ،فإذا كان ذلك كذلك مل تلزم السكنى.
قال حييى بن احلسني _ :من عجز عن نفقة امرأته مل يلزمه فراق زوجته ،وعليه
االجتهاد يف أمر صاحبته ،ونفقتها يف اجلدة واإلعواز كنفقته ،وال يلزمه بذلك
الفراق هلاّ ،إال من حكم بغري حكم اهلل فيه وفيها ،وليس عليه أكثر من االجتهاد،
فإذا واساها يف رزقه فليس عليه أكثر من ذلك يف أمره ،ويف ذلك ما يقول اهلل
سبحانه           ﴿ :

[ ﴾       الطالق ،]6ويقول اهلل سبحانه:
   

[ ﴾البقرة ،]285ويقول:

﴿

﴿  

[ ﴾  البقرة ،]234ومع اليوم غدا ،ومع العرس يرسا ،ويف ذلك قول
اهلل سبحانه[﴾         ﴿ :الرشح].

وإذا تزوج الرجل املرأة ومل يدخل هبا فعليه ما أوجب اهلل عليه من نفقتها إذا

كان احلبس منه ال منها ،فإذا كان احلبس منها فال نفقة عليه هلا.
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حدثين أبي عن أبيه :أ ّنه سئل عن الرجل يعجز عن نفقة امرأته ،هل جيرب عىل
طالقها؟ فقال :إذا ابتليت املرأة بعوز زوجها فال خيرجها بذلك من يده أحد،
فإن مع العرس يرسا ّ
إن مع العرس يرسا ،وقد قال اهلل سبحانه:
[ ﴾       النور.]32

﴿ 

حدثين أبي عن أبيه :يف الرجل يتزوج املرأة فتطلب منه النفقة قبل أن يدخل هبا ،فقال:
تلزمه نفقتها إذا كان احلبس من ِق َب ِله ،وإذا كان احلبس من ِق َب ِلها فال نفقة هلا عليه.
قال حييى بن احلسني رضوان اهلل عليه :املرأة توارث زوجها إذا كانت يف عدة جيوز له
أن يراجعها فيها ،فأ ّما إذا كانت يف عدة ال جيوز له أن يراجعها إال من بعد زوج
فال موارثة بينهام.
وقال يف الوالدين يأمران ابنهام بطالق امرأته :إ ّنه ال جيوز له أن يقبل أمرهام يف
ذلك ،وليس طاعتهام يف ذلك عند اهلل مقبولة؛ ألن ذلك يف املرأة ظلم ومعصية.
وقال يف رجل له أربع نسوة طلق إحداهن ،ثم مات ال يدري أيتهن طلق :إنه
يقسم بينهن الثمن أو الربع إن مل يكن له منهن وال من غريهن ولد ،وال ولدُ
ٍ
ولد ،ويعتددن منه كلهن بآخر األجلني.
حدثين أبي عن أبيه :أ ّنه سئل عن رجل طلق امرأته وهو مريض ثم مات وهي يف
عدهتا ،هل ترثه أو يرثها؟ فقال :إذا ماتت املرأة يف عدهتا أو مات زوجها وله
عليها الرجعة ورثها وورثته ،وإذا بانت منه فليس بينهام موارثة يف قولنا.
حدثين أبي عن أبيه :يف رجل له أربع نسوة طلق إحداهن ثم مات ال يدري أيتهن
طلق ،قال يرثنه كلهن مرياث ثالث منهن ،يقتسمن ذلك عىل قدر عددهن.
ِ
أن رجال قال المرأتهِ :
قال حييى بن احلسني _ :ولو ّ
أرضبك
أنت طالق إن مل
مائة سوط مل جيز له أن يرضهبا رضبا مربحا ،فإن نوى الرضب الشديد فليفارقها
ولريجتعها ،وال يرضهبا؛ ألن اهلل مل جيز له ذلك فيها.
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قال حييى بن احلسني _ :إذا أسلم الكافر ومل تسلم امرأته فال نفقة هلا عليه،
وإن أسلمت هي ومل يسلم فالنفقة هلا عليه؛ ألنه حني أسلم كان الواجب عليها
أن تدخل فيام دخل فيه من اإلسالم الذي ُأ ِم َرا به و ُد ِعيا إليه ،فإن مل تفعل كانت
الفرقة من قبلها؛ فلم جتب هلا عليه نفقة ،وكذلك حني أسلمت هي ومل يسلم هو
كانت الفرقة من ِق َب ِله؛ ألهنا قد دخلت فيام أمرها اهلل به ،وأمره فلم يدخل،
فالفرقة من قبله جاءت؛ فلها عليه بذلك النفقة ما دامت يف عدهتا ،فإذا انقطعت
عدهتا فال نفقة هلا .وإن أسلمت وأسلم وهي يف العدة فهام عىل نكاحهام ،وإن
أسلم املتأخر منهام من بعد خروج العدة استأنفا نكاحا جديدا إن أرادا اجتامعا
بعد االفرتاق.
قال حييى بن احلسني _ :إذا تزوج العبد أمة بإذن سيده فنفقتها عىل سيده إن
دفعوها إىل العبد ومل تكن هلم يف خدمة ،وإن كانت هلم يف خدمة ومل يسلموها
حرة
إليه ومل تكن حا ّلة يف منزله فال نفقة هلا إذا عىل سيده ،وكذلك إن تزوج ّ
والصداق ،وإن تزوجها بغري إذن سيده جاز لسيده
بإذن سيده فنفقتها عىل سيده ر
فسخ نكاحه ،وكان الصداق يف رقبة العبد ّإال أن يتربع بذلك سيده.
قال حييى بن احلسني _ :جيب عىل الوارث من النفقة عىل قريبه املعرس عىل
قدر مرياثه منه ،صغريا كان الوارث أو كبريا؛ لقول اهلل تبارك وتعاىل﴿ :

[ ﴾   البقرة.]231

قال :فإذا أمر الورثة بالنفقة أنفق من كان يرث ،ومن كان منهم حيجبه وارث

حي مل ينفق ،تفسري ذلك رجل معرس كان له أخ ألم وأخت ألب مؤسان ،وأم
معرسة ،وعم ألب معرس ،فالنفقة جتب عىل املياسري من الورثة؛ فيجب ربع نفقة
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هذا عىل األخ ألم ،وثالثة أرباعها عىل األخت ألب ،واألم املعرسة والعم فال
يشء عليهام؛ بل عليهم أن ينفقوا عليهام ،فتنفق األخت ألب عىل العم ،وينفق
األخ ألم عىل األم املعرسة .وإنام جعلنا عىل األخ ألم ربع النفقة ألنه ورث هو
واألخت ألب -التي عليها ثالثة أرباع النفقة -أجزاء متساوية؛ ألن األخت
ترث النصف من ستة وهو ثالثة ،وورث األخ ألم السدس وهو واحد من ستة،
فذلك أربعة ،فنظرنا ما يف أيدهيام من مرياثه لو مات موسا ،فإذا به أربعة أجزاء
فقلنا لألختِ :
معك ثالثة أجزاء من أربعة أنفقي ثالثة أرباع النفقة ،وقلنا لألخ:
مع َك جزء من أربعة أنفق ربع النفقة ،فكل ما أتى من هذا احلساب فاحسبه عىل
ما ذكرت لك ،ثم ألزم كل واحد منهام ما يلزمه.
قال :وإذا كان للمعرس أختان ألب وأم معرستان ،واختان ألب مؤستان،
وأم مؤسة -فالنفقة عىل األم وحدها ،وإنام سقطت عن األختني ألب النفقة
وهام مؤستان ألن ها هنا أختني ألب وأم ،وهام حيجباهنام عن املرياث ،فلام مل
يرثا مل يلزمهام أن ينفقا ،وكذلك كل حمجوب عن املرياث فال يلزمه النفقة يف
حياة حاجبه .وكذلك إذا كان للمعرس أخ ألم ،وجدّ  ،وأم ،واجلد معرس-
فالنفقة عىل األم؛ ألن األخ ألم ال يرث مع اجلدّ  .وكذلك لو كان للمعرس أب
وجد وأم ،وكان األب معرسا -فإن النفقة عىل األم ،وال يشء عىل اجلد؛ ألن
األب حيجبه عن املرياث .وكذلك لو كان المرأة معرسة ابنة معرسة ،وثالث
أخوات متفرقات مؤسات -فإن نفقة املرأة املعرسة عىل أختها ألبيها وأمها؛
ألهنا ترث مع بنتها ما بقي بعد النصف ،وتكون نفقة البنت املعرسة عىل خاالهتا
الثالث :عىل خالتها ألب وأم ثالث ُة أخامس النفقة ،وعىل اخلالة ألب مخس
النفقة ،وعىل اخلالة ألم مخس النفقة إن كانت أمها قد ماتت ،ومل يكن للبنت
وارث غري خاالهتا وكن يرثنها يف ذوي األرحام ،فإن كان ذلك كذلك ُأ رن ِفق
عليها كام ذكرنا من النفقة.
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قال حييى بن احلسني _ :ال حيكم لكافر عىل مسلم بنفقة ّإال أن يكون الكافر
ُأ َّم املسلم أو أباه فقط ،فإن كان أحد أبويه ُأ رج ِرب عىل النفقة عليه؛ لقول اهلل
سبحانه[ ﴾     ﴿ :لقمان ،]14فليس من املعروف أن
يشبع وجيوعا ،وال أن يكتيس و َي رع َريا.

قال حييى بن احلسني _ :جيرب املؤس عىل النفقة والكسوة واملسكن واخلادم
لقريبه املعرس -إن كان ال يطيق خدمة نفسه لعلة به ،أو مرض قاطع له عن
القيام بأمره واالكتفاء بخدمة نفسه.
[تم كتاب النفقات ،وبتاممه تم اجلزء األول
ويليه اجلزء الثاين ،أوله كتاب البيوع]

۞۞۞۞۞
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