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  بسم اهللا الرمحن الرحيم 

  كتاب الطهارة

اآلية ففرض الطهارة غسل األعضاء } يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إىل الصالة فاغسلوا وجوهكم{ قال اهللا تعاىل 
الثالثة ومسح الرأس واملرفقان والكعبان يدخالن يف الغسل واملفروض يف مسح الرأس مقدار الناصية وهو ربع 

  الرأس 
وسنن الطهارة غسل اليدين قبل إدخاهلما اإلناء إذا استيقظ املتوضىء من نومه وتسمية اهللا تعاىل يف ابتداء الوضوء 

  ضمضة واالستنشاق ومسح األذنني وختليل اللحية وختليل األصابع وتكرار الغسل إىل الثالث والسواك وامل
ويستحب للمتوضىء أن ينوي الطهارة ويستوعب رأسه باملسح ويرتب الوضوء فيبدأ مبا بدأ اهللا تعاىل بذكره 

  وبامليامن 

  فصل يف نواقض الوضوء

والدم والقيح إذا خرجا من البدن فتجاوزا اىل موضع يلحقه حكم  املعاين الناقضة للوضوء كل ما خيرج من السبيلني
التطهري والقيء ملء الفم وهذا إذا قاء مرة أو طعاما أو ماء فان قاء بلغما فغري ناقض ولو قاء دما وهو علق يعترب 

كئا أو مستندا فيه ملء الفم ألنه سوداء حمترقة ولو نزل إىل ماالن من األنف نقض باالتفاق والنوم مضطجعا أو مت
إىل شيء لو أزيل لسقط والغلبة على العقل باالغماء واجلنون والقهقهة يف كل صالة ذات ركوع وسجود والدابة 

خترج من الدبر ناقضة فان خرجت من رأس اجلرح أو سقط اللحم ال تنقض فان قشرتنفطة فسال منها ماء أو 
  ينقض  صديد أو غريه إن سال عن رأس اجلرح نقض وإن مل يسل ال

  فصل يف الغسل

  وفرض الغسل املضمضة واالستنشاق وغسل سائر البدن 
وسننه أن يبدأ املغتسل فيغسل يديه وفرجه ويزيل جناسة إن كانت على بدنه مث يتوضأ وضوءه للصالة إال رجليه مث 

ة أن تنقض يفيض املاء على رأسه وسائر جسده ثالثا مث يتنحى عن ذلك املكان فيغسل رجليه وليس على املرأ
  ضفائرها يف الغسل إذا بلغ املاء أصول الشعر 

واملعاين املوجبة للغسل أنزل املين على وجه الدفق والشهوة من الرجل واملرأة حالة النوم واليقظة والتقاء اخلتانني من 
  غري إنزال واحليض والنفاس 

حرام وليس يف املذي والودى غسل وسن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الغسل للجمعة والعيدين وعرفة واال



  وفيهما الوضوء 
  باب املاء الذي جيوز به الوضوء وما ال جيوز  

الطهارة من االحداث جائزة مباء السماء واألودية والعيون واآلبار والبحار وال جيوز مبا اعتصر من الشجر والثمر 
وماء الباقال واملرق وماء الورد وماء الزردج  وال جيوز مباء غلب عليه غريه فأخرجه عن طبع املاء كاألشربة واخلل

وجتوز الطهارة مباء خالطه شيء طاهر فغري أحد أوصافه كماء املد واملاء الذي اختلط به اللنب أو الزعفران أو 
  الصابون أو االشنان فان تغري بالطبخ بعد ما خلط به غريه ال جيوز التوضىء به 

وء به قليال كانت النجاسة أو كثريا واملاء اجلاري إذا وقعت فيه جناسة جاز وكل ماء وقعت فيه النجاسة مل جيز الوض
الوضوء منه إذا مل ير هلا أثر ألهنا ال تستقرمع جريان املاء والغدير العظيم الذي ال يتحرك أحد طرفيه بتحريك 

  النجاسة ال تصل اليه  الطرف اآلخر إذا وقعت جناسة يف أحد جانبيه جاز الوضوء من اجلانب اآلخر ألن الظاهر أن
وموت ما ليس له نفس سائلة يف املاء ال ينجسه كالبق والذباب والزنابري والعقرب وحنوها وموت ما يعيش يف املاء 
فيه ال يفسده كالسمك والضفدع والسرطان واملاء املستعمل ال جيوز استعماله يف طهارة االحداث واملاء املستعمل 

  ل يف البدن على وجه القربة هو ماء أزيل به حدث أو استعم
وكل أهاب دبغ فقد طهر وجازت الصالة فيه والوضوء منه إال جلد اخلنزير واآلدمي وشعر امليتة وعظمها طاهر 

  وشعر االنسان وعظمه طاهر 

  فصل يف البئر

ن من بقر االبل وإذا وقعت يف البئر جناسة نزحت وكان نزح ما فيها من املاء طهارة هلا فان وقعت فيها بعرة أو بعرتا
أو الغنم مل تفسد املاء فان وقع فيها خرء احلمام أو العصفور ال يفسده فان بالت فيها شاة نزح املاء كله عند أيب 

حنيفة وأيب يوسف رمحهما اهللا وقال حممد رمحه اهللا ال ينزح إال إذا غلب على املاء فيخرج من أن يكون طهورا وإن 
عوة أو سودانية أو سام أبرص نزح منها ما بني عشرين دلوا اىل ثالثني حبسب كرب ماتت فيها فأرة أو عصفورة أو ص

الدلو وصغرها فان ماتت فيها محامة أو حنوها كالدجاجة والسنور نزح منها ما بني أربعني دلوا اىل ستني ويف اجلامع 
املاء فان انتفخ احليوان فيها  الصغري أربعون أو مخسون وان ماتت فيها شاة أو آدمي أو كلب نزح مجيع ما فيها من

أو تفسخ نزح مجيع ما فيها صغر احليوان أو كرب وإن كانت البئر معينا ال ميكن نزحها أخرجوا مقدار ما كان فيها 
من املاء وإن وجدوا يف البئر فأرة أو غريها وال يدري مىت وقعت ومل تنتفخ ومل تتفسخ أعادوا صالة يوم وليلة إذا 

وغسلوا كل شيء أصابه ماؤها وإن كانت قد انتفخت أو تفسخت أعادوا صالة ثالثة أيام كانوا توضؤا منها
  ولياليها وهذا عند أيب حنيفة وقاال ليس عليهم إعادة شيء حىت يتحققوا مىت وقعت 

  فصل يف األسآر وغريها

البهائم جنس وعرق كل شيء معترب بسؤره وسؤر اآلدمي وما يؤكل حلمه طاهر وسؤر اخلنزير جنس وسؤر سباع 
وسؤر اهلرة طاهر مكروه والدجاجة املخالة وسباع الطري وما يسكن البيوت كاحلية والفأرة مكروه وسؤر احلمار 

والبغل مشكوك فيه فان مل جيد غريمها يتوضأ هبما ويتيمم وجيوز أيهما قدم وسؤر الفرس طاهر عندمها وكذا عنده يف 
  و حنيفة رمحه اهللا يتوضأ به وال يتيمم الصحيح فان مل جيد إال نبيذ التمر قال أب

  باب التيمم  



ومن مل جيد ماء وهو مسافر أو خارج املصر بينه وبني املصر حنو ميل أو أكثر يتيمم بالصعيد ولو كان جيد املاء إال أنه 
بالصعيد  مريض خياف ان استعمل املاء اشتد مرضه يتيمم ولو خاف اجلنب ان اغتسل أن يقتله الربد أو ميرضه يتيمم

والتيمم ضربتان ميسح باحدامها وجهه وباألخرى يديه اىل املرفقني واحلدث واجلنابة فيه سواء وجيوز التيمم عند أيب 
حنيفة وحممد رمحهما اهللا تعاىل بكل ما كان من جنس األرض كالتراب والرمل واحلجر واجلص والنورة والكحل 

والرمل مث ال يشترط أن يكون عليه غبار عند أيب حنيفة رمحه اهللا والزرنيخ وقال أبو يوسف ال جيوز إال بالتراب 
  وكذا جيوز بالغبار مع القدرة على الصعيد عند أيب حنيفة وحممد رمحهما اهللا 

والنية فرض يف التيمم مث إذا نوى الطهارة أو استباحة الصالة اجزأه وال يشترط نية التيمم للحدث أو للجنابة فان 
به االسالم مثأسلم مل يكن متيمما عند أيب حنيفة وحممد رمحهما اهللا وقال أبو يوسف رمحه اهللا هو تيمم نصراين يريد 

متيمم وإن توضأ ال يريد به اإلسالم مث أسلم فهو متوضى فان تيمم مسلم مث ارتد والعياذ باهللا مث أسلم فهو على 
  تيممه 

إذا أقدر على استعماله وال يتيمم إال بصعيد طاهر  وينقض التيمم كل شيء ينقض الوضوء وينقضه أيضا رؤية املاء
  ويستحب لعادم املاء وهو يرجوه أن يؤخر الصالة إىل آخر الوقت فإن وجد املاء توضأ وإال تيمم وصلى 

ويصلى بتيممه ما شاء من الفرائض والنوافل ويتيمم الصحيح يف املصر إذا حضرت جنازة والويل غريه فخاف أن 
تفوته الصالة وكذا من حضر العيد فخاف إن اشتغل بالطهارة أن يفوته العيد يتيمم وإن أحدث  اشتغل بالطهارة أن

  اإلمام أو املقتدى يف صالة العيد تيمم وبىن عند أيب حنيفة رمحه اهللا تعاىل وقاال ال يتيمم 
كذا إذا خاف فوت وال يتيمم للجمعة وإن خاف الفوت لو توضأ فإن أدرك اجلمعة صالها وإال صلى الظهر أربعا و

الوقت لو توضأ مل يتيمم ويتوضأ ويقضي ما فاته واملسافر إذا نسي املاء يف رحله فتيمم وصلى مث ذكر املاء مل يعدها 
  عند أيب حنيفة وحممد رمحهما اهللا تعاىل وقال أبو يوسف رمحه اهللا تعاىل يعيدها 

ماء وإن غلب على ظنه أن هناك ماء مل جيز له أن يتيمم وليس على املتيمم طلب املاء إذا مل يغلب على ظنه أن بقربه 
حىت يطلبه وإن كان مع رفيقه ماء طلب منه قبل أن يتيمم ولو تيمم قبل الطلب أجزأه عند أيب حنيفة رمحه اهللا تعاىل 

  ولو أىب أن يعطيه إال بثمن املثل وعنده مثنه ال جيزئه التيمم 
  باب املسح على اخلفني  

 جائز بالسنة وجيوز من كل حدث موجب للضوء إذا لبسهما على طهارة كاملة مث أحدث وجيوز املسح على اخلفني
للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثالثة أيامولياليها وابتداؤها عقب احلدث واملسح على ظاهرمها خطوطا باألصابع يبدأ 

  من قبل األصابع إىل الساق وفرض ذلك مقدار ثالث أصابع من أصابع اليد 
جيوز املسح على خف فيه خرق كبري يبني منه قدر ثالث أصابع من أصابع الرجل فإن كان أقل من ذلك جاز  وال

  وال جيوز املسح ملن وجب عليه الغسل 
وينقض املسح كل شيء ينقض الوضوء وينقضه أيضا نزع اخلف وكذا نزع أحدمها وكذا مضي املدة وإذا متت املدة 

عليه إعادة بقية الوضوء ومن ابتدأ املسح وهو مقيم فسافر قبل متام يوم  نزع خفيه وغسل رجليه وصلى وليس
وليلة مسح ثالثة أيام ولياليها ولو أقام وهو مسافر إن استكمل مدة اإلقامة نزع وإن مل يستكمل أمتها ومن لبس 

ين أو منعلني وقاال اجلرموق فوق اخلف مسح عليه وال جيوز املسح على اجلوربني عند أيب حنيفة إال أن يكونا جملد
جيوز إذا كانا ثخينني ال يشفان وال جيوز املسح على العمامة والقلنسوة والربقع والقفازين وجيوز املسح على اجلبائر 

  وإن شدها على غري وضوء وإن سقطت اجلبرية عن غري برء ال يبطل املسح وإن سقطت عن برء بطل 



  باب احليض واالستحاضة  
ولياليها وما نقص من ذلك فهو استحاضة وأكثره عشرة أيام ولياليها والزائد استحاضة وما  أقل احليض ثالثة أيام

تراه املرأة من احلمرة والصفرة والكدرة يف أيام احليض حيض وقال أبو يوسف رمحه اهللا ال تكون الكدرة حيضا إال 
ال تقضي الصالة وال تدخل بعد الدم واحليض يسقط عن احلائض الصالة وحيرم عليها الصوم وتقضى الصوم و

املسجد وال تطوف بالبيت وال يأتيها زوجها وليس للحائض واجلنب والنفساء قراءة القرآن وليس هلم مس 
  املصحف إال بغالفه وال أخذ درهم فيه سورة من القرآن إال بصرته وكذا احملدث ال ميس املصحف إال بغالفه

ل وطؤها حىت تغتسل ولو مل تغتسل ومضى عليها أدىن وقت الصالة وإذا انقطع دم احليض ألقل من عشرة أيام مل حي
بقدر أن تقدر على االغتسال والتحرمية حل وطؤها ولو كان انقطع الدم دون عادهتا فوق الثالث مل يقرهبا حىت 
مدة  متضي عادهتا وإن اغتسلت وإن انقطع الدم لعشرة أيام حل وطؤها قبل الغسل والطهر إذا ختلل بني الدمني يف

  احليض فهو كالدم املتوايل وأقل الطهر مخسة عشر يوما وال غاية ألكثره 
ودم االستحاضة كالرعاف الدائم ال مينع الصوم وال الصالة وال الوطء ولو زاد الدم على عشرة أيام وهلا عادة 

  معروفة دوهنا ردت إىل أيام عادهتا والذي زاد استحاضة 

والرعاف الدائم واجلرح الذي ال يرقأ يتوضؤن لوقت كل صالة فيصلون  فصل واملستحاضة ومن به سلس البول
بذلك الوضوء يف الوقت ما شاءوا من الفرائض والنوافل وإذا خرج الوقت بطل وضوءهم واستأنفوا الوضوء 

  لصالة أخرى فإن توضؤا حني تطلع الشمس أجزأهم عن فرض الوقت حىت يذهب

  وقت الظهر فصل يف النفاس 
الدم اخلارج عقب الوالدة والدم الذي تراه احلامل ابتداء أو حال والدهتا قبل خروج الولد استحاضة النفاس هو 

والسقط الذي استبان بعض خلقه ولد وأقل النفاس ال حد له وأكثره أربعون يوما والزائد عليه استحاضة فإن جاوز 
 أيام عادهتا وإن مل تكن هلا عادة فابتداء الدم األربعني وقد كانت ولدت قبل ذلك وهلا عادة يف النفاس ردت إىل

نفاسها أربعون يوما فإن ولدت ولدين يف بطن واحد فنفاسها من الولد األول عند أيب حنيفة وأيب يوسف رمحهما اهللا 
  وأن كان بني الولدين أربعون يوما وقال حممد رمحه اهللا من الولد األخري

  باب األجناس وتطهريها  
من بدن املصلي وثوبه واملكان الذي يصلي عليه وجيوز تطهريها باملاء وبكل مائع طاهر ميكن  تطهري النجاسة واجب

إزالتها به كاخلل وماء الورد وحنو ذلك مبا إذا عصر انعصر وإذا أصاب اخلف جناسة هلا جرم كالروث والعذرة 
ىن خاصة ويف الرطب ال جيوز حىت والدم واملين فجفت فدلكه باألرض جاز وقال حممد رمحه اهللا ال جيوز إال يف امل

يغسله فإن أصابه بول فيبس مل جيز حىت يغسله والثوب ال جيزى فيه إال الغسل وإن يبس واملىن جنس جيب غسله إن 
  كان رطبا فإذا جف على الثوب أجزأ فيه الفرك 

مس وذهب أثرها والنجاسة إذا أصابت املرآة أو السيف اكتفى مبسحهما وإن أصابت األرض جناسة فجفت بالش
جازت الصالة على مكاهنا وال جيوز التيمم به وقدر الدرهم وما دونه من النجس املغلظ كالدم والبول واخلمر 
وخرء الدجاجة وبول احلمار جازت الصالة معه وإن زاد مل جتز وإن كانت خمففة كبول ما يؤكل حلمه جازت 

الروث أو من أخثاء البقر أكثر من قدر الدرهم مل جتز الصالة معه حىت يبلغ ربع الثوب وإذا أصاب الثوب من 
  الصالة فيه عند أيب حنيفة وقاال جيزئه حىت يفحش 



وإن أصابه بول الفرس مل يفسده حىت يفحش عند أيب حنيفة وأيب يوسف رمحهما اهللا وعند حممد رمحه اهللا ال مينع وإن 
ر الدرهم جازت الصالة فيه عند أيب حنيفة وأيب فحش وإن أصابه خرء ماال يؤكل حلمه من الطيور أكثر من قد

يوسف رمحهما اهللا تعاىل وقال حممد رمحه اهللا تعاىل ال جتوز وإن أصابه من دم السمك أو من لعاب البغل أو احلمار 
  أكثر من قدر الدرهم أجزأت الصالة فيه فإن انتضح عليه البول مثل رؤس األبر فذلك ليس بشيء

وغري مرئية فما كان منها مرئيا فطهارته بزوال عينها إال أن يبقى من أثرها ما يشق إزالته والنجاسة ضربان مرئية 
  ومال ليس مبرئي فطهارته أن يغسل حىت يغلب على ظن الغاسل أنه قد طهر 

  فصل يف االستنجاء

اء أفضل ولو االستنجاء سنة وجيوز فيه احلجر وما قام مقامه ميسحه حىت ينقيه وليس فيه عدد مسنون وغسله بامل
  كتاب الصالة = جاوزت النجاسة خمرجها مل جيز فيه إال املاء وال يستنجى بعظم وال بروث وال بطعام وال بيمينه 

  باب املواقيت  
أول وقت الفجر إذا طلع الفجر الثاين وهو البياض املعترض يف األفق وآخر وقتها مامل تطلع الشمس وأول وقت 

وقتها عند أيب حنيفة رمحه اهللا إذا صار ظل كل شيء مثليه سوى يفء الزوال وقاال الظهر إذا زالت الشمس وآخر 
  إذا صار الظل مثله 

وأول وقت العصر إذا خرج وقت الظهر على القولني وآخر وقتها ما مل تغرب الشمس وأول وقت املغرب إذا 
بعد احلمرة عند أيب حنيفة رمحه  غربت الشمس وآخر وقتها مامل يغب الشفق مث الشفق هو البياض الذي يف األفق

  اهللا تعاىل وعندمها هو احلمرة 
وأول وقت العشاء إذا غاب الشفق وآخر وقتها مامل يطلع الفجر الثاين وأول وقت الوتر بعد العشاء وآخره ما مل 

  يطلع الفجر 

ما مل تتغري الشمس يف  فصل ويستحب األسفار بالفجر واإلبراد بالظهر يف الصيف وتقدميه يف الشتاء وتأخري العصر
  الصيف والشتاء وتعجيل املغرب

وتأخري العشاء إىل ما قبل ثلث الليل ويستحب يف الوتر ملن يألف صالة الليل أن يؤخر الوتر إىل آخر الليل فإن مل 
عشاء يثق باالنتباه أوتر قبل النوم فإذا كان يوم غيم فاملستحب يف الفجر والظهر واملغرب تأخريها ويف العصر وال

  تعجيلها 

  فصل يف األوقات اليت تكره فيها الصالة

ال جتوز الصالة عند طلوع الشمس وال عند قيامها يف الظهرية وال عند غروهبا وال صالة جنازة وال سجدة تالوة إال 
عصر يومه عند الغروب ويكره أن يتنفل بعد الفجر حىت تطلع الشمس وبعد العصر حىت تغرب وال بأس بأن يصلي 

هذين الوقتني الفوائت ويسجد للتالوة ويصلي على اجلنازة ويكره أن يتنفل بعد طلوع الفجر بأكثر من ركعيت يف 
  الفجر وال يتنفل بعد الغروب قبل الفرض وال إذا خرج اإلمام للخطبة يوم اجلمعة إىل إىل أن يفرغ من خطبته 

  باب األذان  



وصفة األذان معروفة وال ترجيع فيه ويزيد يف أذان الفجر بعد  األذان سنة للصلوات اخلمس واجلمعة دون ما سواها
الفالح الصالة خري من النوم مرتني واإلقامة مثل األذان إال أنه يزيد فيها بعد الفالح قد قامت الصالة مرتني 

استدار يف ويترسل يف األذان وحيدر يف اإلقامة ويستقبل هبما القبلة وحيول وجهه للصالة والفالح مينة ويسرة وإن 
صومعته فحسن مع ثبات قدميه واألفضل للمؤذن أن جيعل أصبعيه يف أذنيه فإن مل يفعل فحسن والتثويب يف الفجر 

حي على الصالة حي على الفالح مرتني بني األذان واإلقامة حسن وكره يف سائر الصلوات وجيلس بني األذان 
 وقاال جيلس يف املغرب أيضا جلسة خفيفة قال يعقوب رأيت أبا واإلقامة إال يف املغرب وهذا عند أيب حنيفة رمحه اهللا

حنيفة رمحه اهللا يؤذن يف املغرب ويقيم وال جيلس بني األذان واإلقامة ويؤذن للفائتة ويقيمفإن فاته صلوات أذن 
قيم على طهر لألوىل وأقام وكان خمريا يف الباقي إن شاء إذن وأقام وإن شاء اقتصر على اإلقامة وينبغي أن يؤذن وي

فإن أذن على غري وضوء جاز ويكره أن يقيم على غري وضوء ويكره أن يؤذن وهو جنب ويف اجلامع الصغري إذا 
أذن على غري وضوء وأقام ال يعيد واجلنب أحب إىل أن يعيد ولو مل يعد أجزأه وكذلك املرأة تؤذن وال يؤذن لصالة 

جيوز للفجر يف النصف األخري من الليل واملسافر يؤذن ويقيم قبل دخول وقتها ويعاد يف الوقت وقال أبو يوسف 
  فإن تركهما مجيعا يكره فإن صلى يف بيته يف املصر يصلي بأذان وإقامة وإن تركهما جاز 

  باب شروط الصالة اليت تتقدمها  
ما حتت  جيب على املصلي أن يقدم الطهارة من األحداث واإلجناس على ما قدمناه ويستر عورته وعورة الرجل

السرة إىل الركبة والركبة من العورة وبدن احلرة كله عورة إال وجهها وكفيها فإن صلت وربع ساقها مكشوف أو 
ثلثها تعيد الصالة وإن كان أقل من الربع ال تعيد وقال أبو يوسف رمحه اهللا ال تعيد إن كان أقل من النصف ويف 

ما كان عورة من الرجل فهو عورة من األمة وبطنها وظهرها النصف عنه روايتان والشعر والبطن والفخذ كذلك و
عورة وما سوى ذلك من بدهنا ليس بعورة ولو مل جيد ما يزيل به النجاسة صلى معها ومل يعد ومن مل جيد ثوبا صلى 
 عريانا قاعدا يومىء بالركوع والسجود فإن صلى قائما اجزأه إال أن األول أفضل وينوي الصالة اليت يدخل فيها

بنية ال يفصل بينها وبني التحرمية بعمل وإن كان مقتديا بغريه ينوي الصالة ومتابعته ويستقبل القبلة ومن كان خائفا 
يصلي إىل أي جهة قدا فإن اشتبهت عليه القبلة وليس حبضرته من يسأله عنها اجتهد وصلى فإن علم أنه أخطأ بعد 

إىل القبلة وبىن عليه ومن أم قوما يف ليلة مظلمة فتحرى القبلة  ما صلى ال يعيدها وإن علم ذلك يف الصالة استدار
وصلى إىل املشرق وحترى منخلفه فصلى كل واحد منهم إىل جهة وكلهم خلفه وال يعلمون ما صنع اإلمام أجزأهم 

  ومن علم منهم حبال إمامه تفسد صالته وكذا لو كان متقدما على اإلمام 
  باب صفة الصالة  

تة التحرمية والقيام والقراءة والركوع والسجود والقعدة يف أخر الصالة مقدار التشهد وما سوى فرائض الصالة س
  ذلك فهو سنة 

وإذا شرع يف الصالة كرب ويرفع يديه مع التكبري وهو سنة ويرفع يديه حىت حياذي بإهباميه شحمة أذنيه واملرأة ترفع 
أو أعظم أو الرمحن أكرب أو ال إله إال اهللا أو غريه من أمساء اهللا يديها حذاء منكبيها فإن قال بدل التكبري اهللا أجل 

تعاىل أجزأه عند أيب حنيفة وحممد رمحهما اهللا تعاىل وقال أبو يوسف إن كان حيسن التكبري مل جيزه إال قوله اهللا أكرب 
ذبح ومسى بالفارسية وهو حيسن  أو اهللا األكرب أو اهللا الكبري فإن افتتح الصالة بالفارسية أو قرأ فيها بالفارسية أو

العربية أجزأه عند أيب حنيفة وقاال ال جيزئه يف الذبيحة وإن مل حيسن العربية أجزأة وإن افتتح الصالة باللهم اغفر يل 
  ال جتوز 



ويعتمد بيده اليمىن على اليسرى حتت السرة مث يقول سبحانك اللهم وحبمدك إىل أخره ويستعيذ باهللا من الشيطان 
يم ويقرأ بسم اهللا الرمحن الرحيم ويسر هبما مث يقرأ فاحتة الكتاب وسورة أو ثالث آيات من أي سورة شاء الرج

وإذا قال اإلمام وال الضالني قال آمني ويقوهلا املؤمت وخيفوهنا مث يكرب ويركع وحيذف التكبري حذفا ويعتمد بيديه على 
وال ينكسه ويقول سبحان ريب العظيم ثالثا وذلك أدناه مث  ركبتيه ويفرج بني أصابعه ويبسط ظهره وال يرفع رأسه

يرفع رأسه ويقول مسع اهللا ملن محده ويقول املؤمت ربنا لك احلمد وال يقوهلا اإلمام عند أيب حنيفة وقاال يقوهلا يف نفسه 
هه بني كفيه واملنفرد جيمع بينهما يف األصح مث إذا استوى قائما كرب وسجد ويعتمد بيديه على األرض ووضع وج

ويديه حذاءأذنيه وسجد على أنفه وجبهته فإن اقتصر على أحدمها جاز عند أيب حنيفة وقاال ال جيوز االقتصار على 
األنف إال من عذر فإن سجد على كور عمامته أو فاضل ثوبه جاز ويبدي ضبعيه وجيايف بطنه عن فخذيه ويوجه 

يب األعلى ثالثا وذلك أدناه واملرأة تنخفض يف سجودها وتلزق أصابع رجليه حنو القبلة ويقول يف سجوده سبحان ر
بطنها بفخذيها مث يرفع رأسه ويكرب فإذا اطمأن جالسا كرب وسجد فإذا اطمأن ساجدا كرب واستوى قائما على 
أنه ال صدور قدميه وال يقعد وال يعتمد بيديه على األرض ويفعل يف الركعة الثانية مثل ما فعل يف الركعة األوىل إال 

يستفتح وال يتعوذ وال يرفع يديه إال يف التكبرية األوىل وإذا رفع رأسه من السجدة الثانية يف الركعة الثانية افترش 
رجله اليسرى فجلس عليها ونصب اليمىن نصبا ووجه أصابعه حنو القبلة ووضع يديه على فخذيه وبسط أصابعه 

وأخرجت رجلها من اجلانب األمين والتشهد التحيات هللا وتشهد فإن كانت امرأة جلست على إليتها اليسرى 
والصلوات والطيبات السالم عليك أيها النيب إىل آخره وال يزيد على هذا يف القعدة األوىل ويقرأ يف الركعتني 

األخريني بفاحتة الكتاب وحدها وجلس يف األخرية كما جلس يف األوىل وتشهد وصلى على النيب عليه السالم ودعا 
شاء مما يشبه ألفاظ القرآن واألدعية املأثورة وال يدعو مبا يشبه كالم الناس مث يسلم عن ميينه فيقول السالم  مبا

عليكم ورمحة اهللا وعن يساره مثل ذلك وينوي بالتسليمة األوىل من على ميينه من الرجال والنساء واحلفظة وكذلك 
مام من اجلانب األمين أو األيسر نواه فيهم واملنفرد ينوي احلفظة يف الثانية وال بد للمقتدي من نية إمامه فإن كان اإل

  ال غري واإلمام ينوي بالتسليمتني 

  فصل يف القراءة

وجيهر بالقراءة يف الفجر ويف الركعتني األوليني من املغرب والعشاء إن كان إماما وخيفي يف األخريني وإن كان 
اء خافت وخيفيها اإلمام يف الظهر والعصر وإن كان بعرفة وجيهر يف منفردا فهو خمري إن شاء جهر وأمسع نفسه وإنش

اجلمعة والعيدين ومن فاتته العشاء فصالها بعد طلوع الشمس إن أم فيها جهر وإن كان وحده خافت حتما وال 
ن قرأ الفاحتة يتخري هو الصحيح ومن قرأ يف العشاء يف األوليني السورة ومل يقرأ بفاحتة الكتاب مل يعد يف األخريني وإ

ومل يزد عليها قرأ يف اآلخريني الفاحتة والسورة وجهر وجيهر هبما وأدىن ما جيزىء من القراءة يف الصالة آية عند أيب 
حنيفة وقاال ثالث آيات قصار أو آية طويلة ويف السفر يقرأ بفاحتة الكتاب وأي سورة شاء ويقرأ يف احلضر يف 

مخسني آية سوى فاحتة الكتاب ويف الظهر مثل ذلك والعصر والعشاء سواء يقرأ  الفجر يف الركعتني بأربعني آية أو
فيهما بأوساط املفصل ويف املغرب دون ذلك يقرأ فيها بقصار املفصل ويطيل الركعة األوىل من الفجر على الثانية 

لقرآن لشيء من وركعتا الظهر سواء وليس يف شيء من الصلوات قراءة سورة بعينها ويكره أن يوقت بشيء من ا
الصلوات وال يقرأ املؤمت خلف اإلمام ويستمع وينصت وإن قرأ اإلمام آية الترغيب والترهيب وكذلك يف اخلطبة 

  وكذلك أن صلى على النيب عليه السالم 



  باب اإلمامة  
إن تساووا اجلماعة سنة مؤكدة وأوىل الناس باإلمامة أعلمهم بالسنة فإن تساووا فأقرؤهم فإن تساووا فأورعهم ف

فأسنهم ويكره تقدمي العبد واألعرايب والفاسق واألعمى وولد الزىن وإن تقدموا جاز وال يطول اإلمام هبم الصالة 
ويكره للنساء أن يصلني وحدهن اجلماعة وإن فعلن قامت اإلمام وسطهن ومن صلى مع واحد أقامه عن ميينه وإن 

وا بامرأة أو صيب ويصف الرجال مث الصبيان مث النساء وإن حاذته أم اثنني تقدم عليهما وال جيوز للرجال أن يقتد
امرأة ومها مشتركان يف صالة واحدة فسدت صالته وإن نوى اإلمام أمامتها وإن مل ينو إمامتها مل تضره وال جتوز 

إال يكون صالهتا ومن شرائط احملاذاة أن تكون الصالة مشتركة وإنتكون مطلقة وأن تكون املرأة من أهل الشهوة و
بينهما حائل ويكره هلن حضور اجلماعات وال بأس للعجوز أن خترج يف الفجر واملغرب والعشاء عند أيب حنيفة 

وقاال خيرجن يف الصلوات كلها وال يصلي الطاهر خلف من هو يف معىن املستحاضة وال الطاهرة خلف املستحاضة 
أن يؤم املتيمم املتوضئني ويؤم املاسح الغاسلني ويصلي وال القارىء خلف األمي وال املكتسى خلف العاري وجيوز 

القائم خلف القاعد ويصل املومىء خلف مثله وال يصلي الذي يركع ويسجد خلف املومىء وال يصلي املفترض 
خلف املتنفل وال من يصلي فرضا خلف من يصلي فرضا آخر ويصلي املتنفل خلف املفترض ومن اقتدى بإمام مث 

دث أعاد وإذا صلى أمي بقوم يقرأون وبقوم أميني فصالهتم فاسدة عند أيب حنيفة وقاال صالة اإلمام علم أن إمامه حم
ومن مل يقرأ تامة ولو كان يصلي األمي وحده والقارىء وحده جاز فإن قرأ اإلمام يف أألوليني مث قدم يف األخريني 

  أميا فسدت صالهتم 
  باب احلدث يف الصالة  

صالة انصرف فإن كان إماما استخلف وتوضأ وبىن واالستئناف أفضل واملنفرد إن شاء أمت ومن سبقه احلدث يف ال
يف منزله وإن شاء عاد إىل مكانه واملقتدى يعود إىل مكانه إال أن يكون إمامه قد فرغ أوال يكون بينهما حائل ومن 

خرج من املسجد يصلي ما بقي ظن أنه أحدث فخرج من املسجد مث علم أنه مل حيدث استقبل الصالة وإن مل يكن 
وإن جن أو نام فاحتلم أو أغمى عليه استقبل وإن حصر اإلمام عن القراءة فقدم غريه أجزأهم عند أيب حنيفة وقاال 

ال جيزئهم ولو قرأ مقدار ما جتوز به الصالة ال جيوز االستخالف باإلمجاع وإن سبقه احلدث بعد التشهد توضأ وسلم 
احلالة أو تكلم أو عمل عمال ينايف الصالة متت صالته فإن رأى املتيمم املاء يف صالته  وإن تعمد احلدث يف هذه

بطلت فإن رآه بعد ما قعد قدر التشهد أو كان ماسحا فانقضت مدة مسحه أو خلع خفيه بعمل يسري أو كان أميا 
عليه قبل هذه أو أحدث  فتعلم سورةأو عريانا فوجد ثوبا أو مومئا فقدر على الركوع والسجود أو تذكر فائتة

اإلمام القارىء فاستخلف أميا أو طلعت الشمس يف الفجر أو دخل وقت العصر وهو يف اجلمعة أو كان ماسحا 
على اجلبرية فسقطت عن برء أو كان صاحب عذر فانقطع عذره كاملستحاضة ومن مبعناها بطلت صالته يف قول أيب 

ا صلى ركعة فأحدث اإلمام فقدمه أجزأه فلو تقدم يبتدىء من حيث حنيفة وقال متت صالته ومن اقتدى بإمام بعدم
انتهى إليه اإلمام وإذا انتهى إىل السالم يقدم مدركا يسلم هبم فلو أنه حني أمت صالة اإلمام قهقه أو أحدث متعمدا 

ته وإن مل أو تكلم أو خرج من املسجد فسدت صالته وصالة القوم تامة واإلمام األول إن كان فرغ ال تفسد صال
يفرغ تفسد فإن مل حيدث اإلمام األول وقعد قدر التشهد مث قهقه أو أحدث متعمدا فسدت صالة الذي مل يدرك 
أول صالته عند أيب حنيفة وقاال ال تفسد وإن تكلم أو خرج من املسجد مل تفسد يف قوهلم مجيعا ومن أحدث يف 

لو تذكر وهو راكع أو ساجد أن عليه سجدة فاحنط من ركوعه أو سجوده توضأوبىن وال يعتد باليت أحدث فيها و
ركوعه هلا أو رفع رأسه من سجوده فسجدها يعيد الركوع والسجود ومن أم رجال واحدا فأحدث وخرج من 



  املسجد فاملأموم إمام نوى أو مل ينو ولو مل يكن خلفه إال صيب أو امرأة قيل تفسد صالته وقيل ال تفسد 
  ا يكره فيها باب ما يفسد الصالة وم 

ومن تكلم يف صالته عامدا أو ساهيا بطلت صالته فإن أن فيها أو تأوه أو بكى فارتفع بكاؤه فإن كان من ذكر 
اجلنة أو النار مل يقطعها وإن كان من وجع أو مصيبة قطعها وإن تنحنح بغري عذر وحصل به احلروف ينبغي أن يفسد 

طس فقال له آخر يرمحك اهللا وهو يف الصالة فسدت صالته وإن عندمها وإن كان بعذر فهو عفو كالعطاس ومن ع
استفتح ففتح عليه يف صالته تفسد وإن فتح على إمامه مليكن كالما مفسدا وينوي الفتح على إمامه دون القراءة 
 ولو كان اإلمام انتقل إىل آية أخرى تفسد صالة الفاتح وتفسد صالة اإلمام لو أخذ بقوله فلو أجاب يف الصالة

رجال بال إله إال اهللا فهو كالم مفسد عند أيب حنيفة وحممد وقال أبو يوسف ال يكون مفسدا وإن أراد به إعالمه أنه 
يف الصالة مل تفسد باإلمجاع ومن صلى ركعة من الظهر مث افتتح العصر أو التطوع فقد نقض الظهر ولو افتتح 

عة وإذا قرأ اإلمام من املصحف فسدت صالته عند أيب الظهر بعد ما صلى منها ركعة فهي هي وجيتزأ بتلك الرك
حنيفة وقاال هي تامة إال أنه يكره وإن مرت امرأة بني يدي املصلي مل تقطع الصالة إال أن املار آمث وينبغي ملن يصلي 
 يف الصحراء أن يتخذ مامه سترة ومقدارها ذراع فصاعدا وقيل ينبغي أن تكون يف غلظ األصبع ويقرب من السترة
وجيعل السترة على حاجبة األمين أو على األيسر وسترة اإلمام سترة للقوم ويعترب الغرز دون اإللقاء واخلط ويدرأ 

  املار إذا مل يكن بني يديه سترة أو مر بينه وبني السترة ويدرأ باإلشارة أو يدفع بالتسبيح ويكره اجلمع بينهما 

لب احلصى إال أن ال ميكنه من السجود فيسويه مرة واحدة وال فصل ويكره مصلي أن يعبث بثوبه أو جبسده وال يق
يفرقع أصابعه وال يتخصر وال يلتفت ولو نظر مبؤخر عينيه مينة أو يسرة من غري أن يلوي عنقه ال يكره وال يقعى 

  وال يفترش ذراعيه وال يرد السالم بلسانه وال بيده

ال يسدل ثوبه وال يأكل وال يشرب فإن أكل أو شرب وال يتربع إال من عذر وال يعقص شعره وال يكف ثوبه و
عامدا أو ناسيا فسدت صالته وال بأس بأن يكون مقام اإلمام يف املسجد وسجوده يف الطاق ويكره أن يقوم يف 

الطاق ويكره أن يكون اإلمام وحده على الدكان وكذا على القلب يف ظاهر الرواية وال بأس بأن يصلي إىل ظهر 
ث وال بأس بأن يصلي وبني يديه مصحف معلق أو سيف معلق وال بأس بأن يصلي على بساطفيه رجل قاعد يتحد

تصاوير وال يسجد على التصاوير ويكره أن يكون فوق رأسه يف السقف أو بني يديه أو حبذائه تصاوير أو صورة 
أو على بساط مفروش  معلقة وإذا كان التمثال مقطوع الرأس فليس بتمثال ولو كانت الصورة على وسادة ملقاة

ال يكره ولو لبس ثوبا فيه تصاوير يكره وال يكره متثال غري ذي الروح وال بأس بقتل احلية والعقرب يف الصالة 
  ويكره عد اآلي والتسبيحات باليد يف الصالة 

  فصل

لبول فوق بيت فيه ويكره استقبال القبلة بالفرج يف اخلالء وتكره اجملامعة فوق املسجد والبول والتخلي وال بأس با
  مسجد ويكره أن يغلق باب املسجد وال بأس بأن ينقش املسجد باجلص والساج وماء الذهب 

  باب صالة الوتر  
الوتر واجب عند أيب حنيفة وقاال سنة والوتر ثالث ركعات ال يفصل بينهن بسالم ويقنت يف الثالثة قبل الركوع 

رة وإن أراد أن يقنت كرب ورفع يديه وقنت وال يقنت يف صالة ويقرأ يف كل ركعة من الوتر فاحتة الكتاب وسو



  غريها فإن قنت اإلمام يف صالة الفجر يسكت من خلفه عند أيب حنيفة وحممد وقال أبو يوسف يتابعه 
  باب النوافل  

املغرب السنة ركعتان قبل الفجر وأربع قبل الظهر وبعدها ركعتان وأربع قبل العصر وإن شاء ركعتني وركعتان بعد 
وأربع قبل العشاء وأربع بعدها وإن شاء ركعتني ونوافل النهار إن شاء صلى بتسليمة ركعتني وإن شاء أربعا وتكره 
الزيادة على ذلك وأما نافلة الليل قال أبو حنيفة إن صلى مثان ركعات بتسليمة جاز وتكره الزيادة على ذلك وقاال 

  ال يزيد بالليل على ركعتني بتسليمة 

   القراءةفصل يف

القراءة يف الفرض واجبة يف الركعتني وهو خمري يف األخريني والقراءة واجبة يف مجيع ركعات النفل ويف مجيع الوتر 
ومن شرع يف نافلة مث أفسدها قضاها وإن صلى أربعا وقرأ يف األوليني وقعد مث أفسد األخريني قضى ركعتني وإن 

 ولو قرأ يف األوليني ال غري فعليه قضاء األخريني باإلمجاع ولو قرأ يف صلى أربعا ومل يقرأ فيهن شيئا أعاد ركعتني
األخريني ال غري فعليه قضاء األوليني باإلمجاع ولو قرأ يف األوليني وإحدى األخريني فعليه قضاء األحريني باإلمجاع 

خريني على قول أيب يوسف ولو قرأ يف األخريني وإحدى األوليني باإلمجاع ولو قرأ يف إحدى األوليني وأحدى األ
عليه قضاء األربع وكذا عند أيب حنيفة ولو قرأ يف إحدى األوليني ال غري قضى أربعا عندمها وعند حممد قضى 

ركعتني ولو قرأ يف إحدى األخريني ال غري قضى أربعا عند أيب يوسف وعندمها ركعتني وتفسري قوله عليه السالم ال 
 بقراءة وركعتني بغري قراءة فيكون بيان فرضية القراءة يف ركعات النفل كلها يصلي بعد صالة مثلها يعين ركعتني

ويصلي النافلة قاعدا مع القدرة على القيام وأن افتتحها قائما مث قعد من غري عذر جاز عند أيب حنيفة ومن كان 
نزل يبين وإن صلى ركعة  خارج املصر تنفل على دابته إىل أي جهة توجهت يومىء إمياء فإن افتتح التطوع راكبا مث

  نازال مث ركب استقبل 

  فصل يف قيام شهر رمضان

يستحب أن جيتمع الناس يف شهر رمضان بعد العشاء فيصلي هبم إمامهم مخس تروحيات كل تروحيه بتسليمتني 
  رمضان وجيلس بني كل تروحيتني مقدار تروحية مث يوتر هبم والسنة فيها اجلماعة وال يصلي الوتر جبماعة يف غري 

  باب إدراك الفريضة  
ومن صلى ركعة من الظهر مث أقيمت يصلي أخرى مث يدخل مع القوم وإن مليقيد األوىل بالسجدة يقطع ويشرع مع 
اإلمام هو الصحيح وإن كان قد صلى ثالثا من الظهر يتمها وإذا أمتها يدخل مع القوم والذي يصلي معهم نافلة فإن 

يقطع ويدخل معهم ومن دخل مسجدا قد أذن فيه يكره له أن خيرج حىت يصلي إال صلى من الفجر ركعة مث أقيمت 
إذا كان ممن ينتظم به أمر مجاعة وإن كان قد صلى وكانت الظهر أو العشاء فال بأس بأن خيرج إال إذا أخذ املؤذن 

 اإلمام يف صالة الفجر يف اإلقامة وإن كانت العصر أو املغرب أو الفجر خرج وإن أخذا املؤذن فيها ومن انتهى إىل
وهو مل يصل ركعيت الفجر إن خشي أن تفوته ركعة ويدرك األخرى يصلي ركعيت الفجر عند باب املسجد مث يدخل 
وإن خشي فوهتما دخل مع اإلمام وإذا فاتته ركعتا الفجر ال يقضيهما قبل طلوع الشمس وال بعد ارتفاعها عند أيب 

أن يقضيهما إىل وقت الزوال ومن أدرك من الظهر ركعة ومل يدرك الثالث  حنيفة وأيب يوسف وقال حممد أحب إيل
فإنه مل يصل الظهر جبماعة وقال حممد قد أدرك فضل اجلماعة ومن أتى مسجدا قد صلى فيه فال بأس بأن يتطوع 



رأسه ال يصري  قبل املكتوبة ما بداله ما دام يف الوقت ومن انتهى إىل اإلمام يف ركوعه فكرب ووقف حىت رفع اإلمام
  مدركا لتلك الركعة خالفا لزفر ولو ركع املقتدي قبل إمامه فأدركه اإلمام فيه جاز 

  باب قضاء الفوائت  
ومن فاتته صالة قضاها إذا ذكرها وقدمها على فرض الوقت ولو خاف فوت الوقت يقدم الوقتية مث يقضيها ولو 

 أن تزيد الفوائت على ست صلوات فيسقط الترتيب فيما فاتته صلوات رتبها يف القضاء كما وجبت يف األصل إال
بني الفوائت وإن فاتته اكثر من صالة يوم وليلة أجزأته اليت بدأ هبا ولو قضى بعض الفوائت حىت قل ما بقي عاد 
الترتيب عند البعض ومن صلى العصر وهو ذاكر أنه مل يصل الظهر فهي فاسدة إال إذا كان يف آخر الوقت وإذا 

الفرضية ال يبطل أصل الصالة عند أيب حنيفة وأيب يوسف وعند حممد يبطل مث العصر يفسدفسادا موقوفا فسدت 
حىت لو صلى ست صلوات ومل يعد الظهر انقلب الكل جائزا وهذا عند أيب حنيفة وعندمها يفسد فسادا باتا ال 

  حنيفة رمحه اهللا خالفا هلما جواز هلا حبال ولو صلى الفجر وهو ذاكر أنه مل يوتر فهي فاسدة عند أيب 
  باب سجود السهو  

يسجد للسهو يف الزيادة والنقصان سجدتني بعد السالم مث يتشهد مث يسلم ويلزمه السهو إذا زاد يف صالته فعال من 
جنسها ليس منها ويلزمه إذا ترك فعال مسنونا أو ترك قراءة الفاحتة أو القنوت أو التشهد أو تكبريات العيدين ولو 

هر اإلمام فيما خيافت أو خافت فيما جيهر تلزمه سجدتا السهو وسهو اإلمام يوجب على املؤمت السجود فإن مل ج
يسجد اإلمام مل يسجد املؤمت فإن سها املؤمت مل يلزم اإلمام وال املؤمت السجود ومن سها عن القعدة األوىل مث تذكر 

ىل القيام أقرب مل يعد ويسجد للسهو وإن سها عن القعدة وهو إىل حالة القعود أقرب عاد وقعد وتشهد ولو كان إ
األخرية حىت قام إىل اخلامسة رجع إىل القعدة مامل يسجد وألغى اخلامسة وسجد للسهو وإن قيد اخلامسة بسجدة 

بطل فرضه وحتولت صالته نفال عند أيب حنيفة وأيب يوسف فيضم إليها ركعة سادسة ولو مل يضم ال شيء عليه ولو 
يف الرابعة مث قام ومل يسلم عاد إىل القعدة مامل يسجد للخامسة وسلم وإن قيد اخلامسة بالسجدة مث تذكر ضم قعد 

إليها ركعة أخرى ومت فرضه ويسجد للسهو استحسانا ومن صلى ركعتني تطوعا فسها فيهما وسجد للسهو مث أراد 
صالته بعد التسليم فإن سجد اإلمام كان  أن يصلي أخريني مل ينب ومن سلم وعليه سجدتا السهو فدخل رجل يف

داخال وإال فال ومن سلم يريد به قطع الصالة وعليه سهو فعليه أن يسجد لسهوه ومن شك يف صالته فلم يدر 
أثالثا صلى أم أربعا وذلك أول ما عرض له استأنف وإن كان يعرض له كثريا بىن على أكرب رأيه وإن مل يكن له 

  رأي بىن على اليقني
  ب صالة املريض با 

إذا عجز املريض عن القيام صلى قاعدا يركع ويسجد فإن مل يستطع الركوع والسجود أومأ إمياء وجعل سجوده 
أخفض من ركوعه وال يرفع إىل وجهه شيئا يسجد عليه فإن مل يستطع القعود استلقى على ظهره وجعل رجليه إىل 

ه ووجهه إىل القبلة فأومأ جاز فإن مل يستطع اإلمياء برأسه القبلة وأومأ بالركوع والسجود وإن استلقى على جنب
أخرت الصالة عنه وال يومىء بعينيه وال بقلبه وال حباجبيه وإن قدر على القيام ومل يقدر على الركوع والسجود مل 

ركع يلزمه القيام ويصلي قاعدا يومىء إمياء وإن صلى الصحيح بعض صالته قائما مث حدث به مرض أمتها قاعدا ي
ويسجد أو يومىء إن مل يقدر أو مستلقيا إن مل يقدر ومن صلى قاعدا يركع ويسجد ملرض مث صح بىن على صالته 
قائما عند أيب حنيفة وأيب يوسف وقال حممد استقبل وإن صلى بعض صالته بإمياء مث قدر على الركوع والسجود 

بأن يتوكأ على عصا أو حائط أو يقعد وإن قعد بغري  استأنف عندهم مجيعا ومن افتتح التطوع قائما مث أعيا ال بأس



عذر يكره باالتفاق ومن صلى يف السفينة قاعدا من غري علة أجزأه عند أيب حنيفة والقيام أفضل وقاال ال جيزئه إال 
  من عذر ومن أغمي عليه مخس صلوات أو دوهنا قضى وإن كان أكثر من ذلك مل يقض 

  باب سجود التالوة  
ة يف القرآن أربع عشرة سجدة يف آخر األعراف ويف الرعد والنحل وبين إسرائيل ومرمي واألوىل من سجود التالو

احلج والفرقان والنمل وآمل تنزيل وص وحم السجدة والنجم وإذا السماء انشقت واقرأ والسجدة واجبة يف هذه 
إلمام آية السجدة سجدها وسجدها املواضع على التايل والسامع سواء قصد مساع القرآن أو مل يقصد وإذا تال ا

املأموم معه وإذا تال املأموم ومل يسجد اإلمام وال أملأموم يف الصالة وال بعد الفراغ ولو مسعها رجلخارج الصالة 
سجدها وإن مسعوا وهم يف الصالة سجدة من رجل ليس معهم يف الصالة مل يسجدوها يف الصالة وسجدوها بعدها 

جيزهم وأعادوها ومل يعيدوا الصالة فإن قرأها اإلمام ومسعها رجل ليس معه يف الصالة  ولو سجدوها يف الصالة مل
فدخل معه بعدما سجدها اإلمام مل يكن عليه أن يسجدها وإن دخل معه قبل أن يسجدها سجدها معه وإن مل يدخل 

تال سجدة فلم معه سجدها وحده وكل سجدة وجبت يف الصالة فلم يسجدها فيها مل تقض خارج الصالة ومن 
يسجدها حىت دخل يف صالة فأعادها وسجد أجزأته السجدة عن التالوتني وإن تالها فسجد مث دخل يف الصالة 

فتالها سجد هلا ومن كرر تالوة سجدة واحدة يف جملس واحد أجزأته سجدة واحدة فإن قرأها يف جملسه فسجدها 
 فعليه سجدتان ولو تبدل جملس السامع دون التايل مث ذهب ورجع فقرأها سجدها ثانية وإن مل يكن سجد لألوىل

يتكرر الوجوب على السامع وكذا إذا تبدل جملس التايل دون السامع ومن أراد السجود كرب ومل يرفع يديه وسجد 
مث كرب ورفع رأسه وال تشهد عليه وال سالم ويكره أن يقرأالسورة يف الصالة أو غريها ويدع آية السجدة وال بأس 

  رأ آية السجدة ويدع ما سواها بأن يق
  باب صالة املسافر  

السفر الذي يتغري به األحكام أن يقصد اإلنسان مسرية ثالثة أيام ولياليها بسري اإلبل ومشي األقدام والسري املذكور 
يف الثانية  هو الوسط وال يعترب السري يف املاء وفرض املسافر يف الرباعية ركعتان ال يزيد عليهما وإن صلى أربعا وقعد

قدر التشهد أجزأته األوليان عن الفرض واألخريان له نافلة وإن مل يقعد يف الثانية قدرها بطلت وإذا فارق املسافر 
بيوت املصر صلى ركعتني وال يزال على حكم السفر حىت ينوي اإلقامة يف بلد أو قرية مخسة عشر يوما أو أكثر 

ى عزم أن خيرج غدا أو بعد غدومل ينو مدة اإلقامة حىت بقي على وإن نوى أقل من ذلك قصر ولو دخل مصرا عل
ذلك سنني قصر وإذا دخل العسكر أرض احلرب فنووا اإلقامة هبا قصروا وكذا إذا حاصروا فيها مدينة أو حصنا 
هم وكذا إذا حاصروا أهل البغي يف دار اإلسالم يف غري مصر أو حاصروهم يف البحر ونية اإلقامة من أهل الكآل و

أهل األخبية قيل ال تتصح واألصح أهنم مقيمون وأن اقتدى املسافر باملقيم يف الوقت أمت أربعا وإن دخل معه يف فائتة 
مل جتزه وإن صلى املسافر باملقيمني ركعتني سلم وأمت املقيمون صالهتم ويستحب لإلمام إذا سلم أن يقول أمتوا 

ره أمت الصالة وأن مل ينو املقام فيه ومن كان له وطن فانتقل منه صالتكم فأنا قوم سفر وإذا دخل املسافر يف مص
واستوطن غريه مث سافر فدخل وطنه األول قصر وإذا نوى املسافر أن يقيم مبكة ومىن مخسة عشر يوما مل يتم الصالة 

اصي واملطيع يف ومن فاتته صالة يف السفر قضاها يف احلضر ركعتني ومن فاتته يف احلضر قضاها يف السفر أربعا والع
  سفره يف الرخصة سواء 

  باب صالة اجلمعة  
ال تصح اجلمعة إال يف مصر جامع أو يف مصلى املصر وال جتوز يف القرى وجتوز مبىن إن كان األمري أمري احلجاز أو 



ملن أمره  كان اخلليفة مسافرا عند أيب حنيفة وأيب يوسف وقال حممد ال مجعة مبىن وال جيوز إقامتها إال للسلطان أو
ومن شرائطها الوقت فتصح يف وقت الظهر وال تصح بعده ولو خرج الوقت وهو فيها استقبل الظهر وال يبنيه 

عليها ومنها اخلطبة وهي قبل الصالة بعد الزوال وخيطب خطبتني يفصل بينهما بقعدة وخيطب قائما على طهارة ولو 
اهللا جاز عند أيب حنيفة وقاال ال بد من ذكر طويل يسمى خطب قاعدا أو على غري طهارة جاز فإن اقتصر على ذكر 

خطبة ومن شرائطها اجلماعة وأقلهم عند أيب حنيفة ثالث سوى اإلمام وقاال اثنان سواه وأن نفر الناس قبل أن 
يركع اإلمام ويسجد ومل يبق إال النساء والصبيان استقبل الظهر عند أيب حنيفة وقاالاذا نفروا عنه بعدما افتتح 

الصالة صلى اجلمعة فإن نفروا عنه بعد ما ركع ركعة وسجد سجدة بىن على اجلمعة وال جتب اجلمعة على مسافر 
وال امرأة وال مريض وال عبد وال أعمى فإن حضروا وصلوا مع الناس أجزأهم عن فرض الوقت وجيوز للمسافر 

عة قبل صالة اإلمام وال عذر له كره له ذلك والعبد واملريض أن يؤم يف اجلمعة ومن صلى الظهر يف منزله يوم اجلم
وجازت صالته فإن بدا له أن حيضرها فتوجه إليها واإلمام فيها بطل ظهره عند أيب حنيفة بالسعي وقاال ال يبطل حىت 

يدخل مع اإلمام ويكره أن يصلي املعذورون الظهر جبماعة يوم اجلمعة يف املصر وكذا أهل السجن ولو صلى قوم 
أدرك اإلمام يوم اجلمعة صلى معه ما أدركه وبىن عليها اجلمعة وإن كان أدركه يف التشهد أو يف  أجزأهم ومن

سجود السهو بىن عليها اجلمعة عندمها وقال حممد أن أدرك معه أكثر الركعة الثانية بىن عليها اجلمعة وإن أدرك 
ة والكالم حىت يفرغ من خطبته وإذا أذن أقلها بىن عليها الظهر وإذا خرج اإلمام يوم اجلمعة ترك الناس الصال

املؤذنون األذان األول ترك الناس البيع والشراء وتوجهوا إىل اجلمعة وإذا صعد اإلمام املنرب جلس وأذن املؤذنون 
  بني يدي املنرب 

  باب صالة العيدين  
اخلروج إىل املصلى  وجتب صالة العيد على كل من جتب عليه صالة اجلمعة ويستحب يف يوم الفطر أن يطعم قبل

ويغتسل ويستاك ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه ويؤدي صدقة الفطر ويتوجه إىل املصلى وال يكرب عند أيب حنيفة يف 
طريق املصلى وعندمها يكرب وال يتنفل يف املصلى قبل صالة العيد وإذا حلت الصالة بارتفاع الشمس دخل وقتها 

يصلي اإلمام بالناس ركعتني يكرب يف األوىل لالفتتاح وثالثا بعدها مث إىل الزوال فإذا زالت الشمس خرج وقتها و
يقرأ الفاحتة وسورة ويكرب تكبرية يركع هبا مث يبتدىء يف الركعة الثانية بالقراءة مث يكرب ثالثا بعدها ويكرب رابعة 

صدقة الفطر وأحكامها ومن يركع هبا ويرفع يديه يف تكبريات العيدين مث خيطب بعد الصالةخطبتني يعلم الناس فيها 
فاتته صالة العيد مع اإلمام مل يقضها فإن غم اهلالل وشهدوا عند اإلمام برؤية اهلالل بعد الزوال صلى العيد من 

الغد فإن حدث عذر مينع من الصالة يف اليوم الثاين مل يصلها بعده ويستحب يف يوم األضحى أن يغتسل ويتطيب 
ة ويتوجه إىل املصلى وهو يكرب ويصلي ركعتني كالفطر وخيطب بعدها خطبتني ويؤخر األكل حىت يفرغ من الصال

ويعلم الناس فيها األضحية وتكبري التشريق فإن كان عذر مينع من الصالة يف يوم األضحى صالها من الغد وبعد 
  الغد وال يصليها بعد ذلك والتعريف الذي يصنعه الناس ليس بشيء 

  فصل يف تكبريات التشريق

أ بتكبري التشريق بعد صالة الفجر من يوم عرفة وخيتم عقيب صالة العصر من يوم النحر وهو عقيب الصلوات ويبد
املفروضات على املقيمني يف األمصار يف اجلماعات املستحبة عند أيب حنيفة وليس على مجاعات النساء إذا مل يكن 

  ال هو على كل من صلى املكتوبة معهن رجل وال على مجاعة املسافرين إذا مل يكن معهم مقيم وقا



  باب صالة الكسوف  
إذا انكسفت الشمس صلى اإلمام بالناس ركعتني كهيئة النافلة يف كل ركعة ركوع واحد ويطول القراءة فيهما 

وخيفي عند أيب حنيفة وقاال جيهر ويدعو بعدها حىت تنجلي الشمس ويصلي هبم اإلمام الذي يصلي هبم اجلمعة فإن مل 
  ى الناس فرادى وليس يف خسوف القمر مجاعة وليس يف الكسوف خطبة حيضر صل

  باب االستسقاء  
قال أبو حنيفة رمحه اهللا ليس يف االستسقاء صالة مسنونة يف مجاعة فإن صلى الناس وحدانا جاز وإمنا االستسقاء 

بة عند أيب حنيفة ويستقبل القبلة الدعاء واالستغفار وقاال يصلي اإلمامركعتني وجيهر فيهما بالقراءة مث خيطب وال خط
  بالدعاء ويقلب رداءه وال يقلب القوم أرديتهم وال حيضر أهل الذمة االستسقاء 

  باب صالة اخلوف  
إذا اشتد اخلوف جعل اإلمام الناس طائفتني طائفة إىل وجه العدو وطائفة خلفه فيصلي هبذه الطائفة ركعة وسجدتني 

ة مضت هذه الطائفة إىل وجه العدو وجاءت تلك الطائفة فيصلي هبم اإلمام ركعة فإذا رفع رأسه من السجدة الثاني
وسجدتني وتشهد وسلم ومل يسلموا وذهبوا إىل وجه العدو وجاءت الطائفة األوىل فصلوا ركعة وسجدتني وحدانا 

بقراءة بغري قراءة وتشهدوا وسلموا ومضوا إىل وجه العدو وجاءت الطائفة األخرى وصلوا ركعة وسجدتني 
وتشهدوا وسلموا فإن كان اإلمام مقيما صلى بالطائفة األوىل ركعتني وبالطائفة الثانية ركعتني ويصلي بالطائفة 

األوىل من املغرب ركعتني وبالثانية ركعة واحدة وال يقاتلون يف حال الصالة فإن فعلوا بطلت صالهتم فإن اشتد 
  ود إىل أي جهة شاءوا إذا مل يقدروا على التوجه إىل القبلة اخلوف صلوا ركبانا فرادى يومئون بالركوع والسج

  باب اجلنائز  
  إذا احتضر الرجل وجه إىل القبلة على شقه األمين ولقن الشهادتني فإذا مات شد حلياه وغمض عيناه 

  فصل يف الغسل

ضمضة واستنشاق فإذا أرادوا غسله وضعوه على سرير وجعلوا على عورته خرقة ونزعوا ثيابه ووضؤه من غري م
مث يفيضون املاء عليه وجيمر سريره وترا ويغلى املاء بالسدر أو باحلرض فإن مل يكن فاملاء القراح ويغسل رأسه وحليته 

باخلطمي مث يضجع على شقة األيسر فيغسل باملاء والسدر حىت يرى أن املاء قد وصل إىل ما يلي التخت منه مث 
أن املاء قد وصل إىل ما يلي التخت منه مث جيلسه ويسنده إليه وميسح بطنه يضجع على شقه األمينفيغسل حىت يرى 

مسحا رفيقا فإن خرج منه شيء غسله وال يعيد غسله وال وضوءه مث ينشفه بثوب وجيعله يف أكفانه وجيعل احلنوط 
  على راسه وحليته والكافور على مساجده وال يسرح شعر امليت وال حليته وال يقص ظفره وال شعره 

فصل يف التكفني السنة أن يكفن الرجل يف ثالثة أثواب أزار وقميص ولفافة فإن اقتصروا على ثوبني جاز والثوبان 
إزار ولفافة وإذا أرادوا لف الكفن ابتدأوا جبانبه األيسر فلفوه عليه مث باألمين وإن خافوا أن ينتشر الكفن عنه 

  عقدوه خبرقة وتكفن املرأة يف مخسة أثواب درع

ار ومخار ولفافة وخرقة تربط فوق ثدييها وإن اقتصروا على ثالثة أثواب جاز ويكره أقل من ذلك ويف الرجل وإز
يكره االقتصار على ثوب واحد إال يف حالة الضرورة وتلبس املرأة الدرع أوال مث جيعل شعرها ضفريتني على 

األكفان قبل أن يدرج فيها امليت وترا فصل صدرها فوق الدرع مث اخلمار فوق ذلك مث اإلزار حتت اللفافة وجتمر 



  يف الصالة على امليت 
وأوىل الناس بالصالة على امليت السلطان إن حضر فإن مل حيضر فالقاضي فإن مل حيضر فيستحب تقدمي إمام احلي مث 

ى الويل مل جيز الويل واألولياء على الترتيب املذكور يف النكاح فإن صلى غري الويل أو السلطان أعاد الويل وإن صل
ألحد أن يصلي بعده وأن دفن امليت ومل يصل عليه صلى على قربه ويصلى عليه قبل أن يتفسخ والصالة أن يكرب 
تكبرية حيمد اهللا عقيبها مث يكرب تكبرية يصلى فيها على النيب صلى اهللا عليه وسلم مث يكرب تكبرية يدعو فيها لنفسه 

يسلم ألنه عليه السالم كرب أربعا يف آخر صالة صالها فنسخت ما قبلها ولو وللميت وللمسلمني مث يكرب الرابعة و
كرب اإلمام مخسا مل يتابعه املؤمت ولو كرباإلمام تكبرية أو تكبريتني ال يكرب اآليت حىت يكرب أخرى بعد حضوره ويقوم 

أس باإلذن يف صالة اجلنازة الذي يصلي على الرجل واملرأة حبذاء الصدر فإن صلوا على جنازة ركباناأجزأهم وال ب
وال يصلى على ميت يف مسجد مجاعة ومن استهل بعد الوالدة مسي وغسل وصلي عليه وإن مل يستهل أدرج يف 

خرقة ويصلى عليه وإذا سىب صيب مع أحد أبويه ومات مل يصل عليه إال أن يقر باإلسالم وهو يعقل أو يسلم أحد 
  يه وإذا مات الكافر وله ويل مسلم فإنه يغسله ويكفنه ويدفنه أبويه وإن مل يسب معه أحد أبويه صلي عل

  فصل يف محل اجلنازة

وإذا محلوا امليت على سريره أخذوا بقوائمه األربع وميشون به مسرعني دون اخلبب وإذا بلغوا إىل قربه يكره أن 
  جيلسوا قبل أن يوضع عن أعناق الرجال 

  فصل يف الدفن

يت مما يلي القبلة فإذا وضع يف حلده يقول واضعه باسم اهللا وعلى ملة رسول اهللا وحيفر القرب ويلحد ويدخل امل
ويوجه إىل القبلة وحتل العقدة ويسوى اللنب على اللحد ويسجى قرب املرأة بثوب حىت جيعل اللنب على اللحد وال 

  يسطح  يسجى قرب الرجل ويكره اآلجر واخلشب وال بأس بالقصب مث يهال التراب ويسنم القرب وال
  باب الشهيد  

الشهيد من قتله املشركون أو وجد يف املعركة وبه أثر أو قتله املسلمون ظلما ومل جيب بقتله دية فيكفن ويصلى عليه 
وال يغسل ومن قتله أهل احلرب أو أهل البغي أو قطاع الطريق فبأي شيء قتلوه مل يغسل وإذا استشهد اجلنب 

وال يغسل عن الشهيد دمه وال ينزع عنه ثيابه وينزع عنه الفرو واحلشو غسل عند أيب حنيفة وقاال ال يغسل 
والقلنسوة والسالح واخلف ويزيدون وينقصون ما شاءوا ومن ارتث غسل واالرتثاث أن يأكل أو يشرب أو ينام 
 أو يداوى أو ينقل من املعركة حيا ولو بقي حيا حىت مضى وقت صالة وهو يعقل فهو مرتث ومن وجد قتيال يف

املصر غسل إال إذا علم أنه قتل حبديدة ظلما ومن قتل يف حد أو قصاص غسل وصلي عليه ومن قتل من البغاة أو 
  قطاع الطريق مل يصل عليه

  باب الصالة يف الكعبة  
الصالة يف الكعبة جائزة فرضها ونفلها فإن صلى اإلمام جبماعة فيها فجعل بعضهم ظهره إىل ظهر اإلمام جاز ومن 

م ظهره إىل وجه اإلمام مل جتز صالته وإذا صلى اإلمام يف املسجد احلرام فتحلق الناس حول الكعبة وصلوا جعل منه
بصالة اإلمام فمن كان منهم أقرب إىل الكعبة من اإلمام جازت صالته إذا مل يكن يف جانب اإلمام ومن صلى على 

  كتاب الزكاة = ظهر الكعبة جازت صالته 



العاقل البالغ املسلم إذا ملك نصابا ملكا تاما وحال عليه احلول وليس على الصيب واجملنون  الزكاة واجبة على احلر
زكاة وليس على املكاتب زكاة ومن كان عليه دين حييط مباله فال زكاة عليه وإن كان ماله أكثر من دينه زكى 

الركوب وعبيد اخلدمة وسالح  الفاضل إذا بلغ نصابا وليس يف دور السكىن وثياب البدن وأثاث املنازل ودواب
االستعمال زكاة ومن له آخر دين فجحده سنني مث قامت له به بينة مل يزكه ملا مضى ومن اشترى جارية للتجارة 

ونواها للخدمة بطلت عنها الزكاة وإن نواها للتجارة بعد ذلك مل تكن للتجارة حىت يبيعها فيكون يف مثنها زكاة وإن 
رة كان للتجارة التصال النية بالعمل خبالف ما إذا ورث ونوى التجارة وال جيوز اداء اشترى شيئا ونواه للتدا

الزكاة إال بنية مقارنة لألداء أو مقارنة لعزل مقدار الواجب ومن تصدق جبميع ماله ال ينوي الزكاة سقط فرضها 
  تسقط عنه استحسانا ولو أدى بعض النصاب سقط زكاة املؤدى عند حممد وقال أبو يوسف ال 

  باب صدقة السوائم  

  فصل يف اإلبل

ليس يف أقل من مخس ذود صدقة فإذا بلغت مخسا سائمةوحال عليها احلول ففيها شاة إىل تسع فإذا كانت عشرا 
ففيها شاتان إىل أربع عشرة فإذا كانت مخس عشرة ففيها ثالث شياه إىل تسع عشرة فإذا كانت عشرين ففيها أربع 

فإذا بلغت مخسا وعشرين ففيها بنت خماض إىل مخس وثالثني فإذا كانت ستا وثالثني فيها  شياه إىل أربع وعشرين
بنت لبون إىل مخس وأربعني فإذا كانت ستا وأربعني ففيها حقة إىل ستني فإذا كانت أحدى وستني ففيها جذعة إىل 

وتسعني ففيها حقتان إىل مائة مخس وسبعني فإذا كانت ستا وسبعني ففيها بنتا لبون إىل تسعني فإذا كانت إحدى 
وعشرين مث تستأنف الفريضة فيكون يف اخلمس شاة مع احلقتني ويف العشر شاتان ويف مخس عشرة ثالث شياه ويف 
العشرين أربع شياه ويف مخس وعشرين بنت خماض إىل مائة ومخسني فيكون فيها ثالث حقاق مث تستأنف الفريضة 

ن ويف مخس عشرة ثالث شياه ويف عشرين أربع شياه ويف مخس وعشرين فيكون يف اخلمس شاة ويف العشر شاتا
بنت خماض ويف ست وثالثني بنت لبون فإذا بلغت مائة وستا وتسعني ففيها أربع حقاق إىل مائتني مث تستأنف 

  الفريضة أبدا كما تستأنف يف اخلمسني اليت بعد املائة واخلمسني والبخت والعراب سواء 

  فصل يف البقر

 اقل من ثالثني من البقر السائمة صدقة فإذا كانت ثالثني سائمة وحال عليها احلول ففيها تبيع أو تبيعة ويف ليس يف
أربعني مسن أو مسنة فإذا زادت على أربعني وجب يف الزيادة بقدر ذلك إىل ستني مث يف الستني تبيعان أو تبيعتان 

الثة أتبعة ويف املائة تبيعان ومسنة وعلى هذا يتغري الفرض يف ويف سبعني مسنة وتبيع ويف مثانني مسنتان ويف تسعني ث
  كل عشر من تبيع إىل مسنة ومن مسنة إىل تبيع واجلواميس والبقر سواء 

  فصل يف الغنم

ليس يف أقل من أربعني من الغنم السائمة صدقة فإذا كانت أربعني سائمة وحال عليها احلول ففيها شاة إىل مائة 
واحدة ففيها شاتان إىل مائتني فإذا زادت واحدة ففيها ثالث شياه فإذا بلغت أربعمائة ففيها وعشرين فإذا زادت 

  أربع شياه مث يف كلمائة شاة شاة والضأن واملعز سواء ويؤخذ يف زكاة الغنم الذكور واإلناث 



  فصل

  يف اخليل 
س دينارا وإن شاء قومها وأعطى عن إذا كانت اخليل سائمة ذكورا وإناثا فصاحبها باخليار إن شاء أعطى عن كل فر

كل مائيت درهم مخسة دراهم وليس يف ذكورها منفردة زكاة وكذا يف اإلناث املنفردات يف رواية وال شيء يف 
  البغال واحلمري إال أن تكون للتجارة فصل 

رد وليس يف الفصالن واحلمالن والعجاجيل صدقة ومن وجب عليه سن فلم توجد أخذ املصدق أعلى منها و
الفضل أو أخذ دوهنا وآخذ الفضل وجيوز دفع القيم يف الزكاة وليس يف العوامل واحلوامل والعلوفة صدقة وال يأخذ 
املصدق خيار املال وال رذالته ويأخذ الوسط ومن كان له نصاب فاستفاد يف أثناء احلول من جنسه ضمه إليه وزكاه 

ون العفو وإذا أخذ اخلوارج اخلراج وصدقة السوائم ال يثىن به والزكاة عند أيب حنيفة وأيب يوسف يف النصاب د
عليهم وليس على الصيب من بين تغلب يف سائمته شيء وعلى املرأة ما على الرجل منهم وإن هلك املال بعد 

  وجوب الزكاة سقطت الزكاة وإن قدم الزكاة على احلول وهو مالك للنصاب جاز وجيوز التعجيل ألكثر من سنة 
  املال  باب زكاة 

  فصل يف الفضة

ليس فيما دون مائيت درهم صدقة فإذا كانت مائتني وحال عليها احلول ففيها مخسة دراهم وال شيء يف الزيادة حىت 
تبلغ أربعني درمها فيكون فيها درهم مث يف كل أربعني درمها درهم وإذا كان الغالب على الورق الفضة فهو يف حكم 

  الغش فهو يف حكم العروض يعترب أن تبلغ قيمته نصابا الفضة وإذا كان الغالب عليها 

  فصل يف الذهب

ليس فيما دون عشرين مثقاال من الذهب صدقة فإذا كانت عشرين مثقاالففيها نصف مثقال مث يف كل أربعة مثاقيل 
  قرياطان وليس فيما دون أربعة مثاقيل صدقة ويف ترب الذهب والفضة وحليهما وأوانيهما الزكاة 

  العروض فصل يف

الزكاة واجبة يف عروض التجارة كائنة ما كانت إذا بلغت قيمتها نصابا من الورق أو الذهب يقومها مبا هو أنفع 
للمساكني وإذا كان النصاب كامال يف طريف احلول فنقصانه فيما بني ذلك ال يسقط الزكاة وتضم قيمة العروض إىل 

  لفضة الذهب والفضة حىت يتم النصاب ويضم الذهب إىل ا
  باب فيمن مير على العاشر  

إذا مر على العاشر مبال فقال أصبته منذ أشهر أو على دين وحلف صدق وكذا إذا قال أديتها إىل عاشر آخر وكذا 
إذا قال أديتها أنا وما صدق فيه املسلم صدق فيه الذمي وال يصدق احلريب إال يف اجلواري يقول هن امهات أوالدي 

  م أوالدي ويؤخذ من املسلم ربع العشر ومن الذمي نصف العشر ومن احلريب العشر أو غلمان معه يقول ه
وإن مر حريب خبمسني درمها مل يؤخذ منه شيء إال أن يكونوا يأخذون منا من مثلها وإن مر حريب مبائيت درهم وال 



ذ بقدره وإن كانوا يعلم كم يأخذون منا نأخذ منه العشر وإن علم أهنم يأخذون منا ربع عشر أو نصف عشر نأخ
يأخذون الكل ال نأخذ الكل وإن كانوا ال يأخذون أصال ال نأخذ وإن مر احلريب على عاشر فعشره مث مر مرة 

أخرى مل يعشره حىت حيول احلول وإن عشره فرجع إىل دار احلرب مث خرج من يومه ذلك عشره أيضا وإن مر ذمي 
يب أو امرأة من بين تغلب مبال فليس على الصيب شيءوعلى املرأة خبمر أو خنزير عشر اخلمر دون اخلنزير ولو مر ص

ما على الرجل ومن مر على عاشر مبائة درهم وأخربه أن له يف منزله مائة أخرى قد حال عليها احلول مل يزك اليت 
يه دين عشره مر هبا ولو مر مبائيت درهم بضاعة مل يعشرها وكذا املضاربة ولو مر عبد مأذون له مبائيت درمهوليس عل

  ومن مر على عاشر اخلوارج يف أرض قد غلبوا عليها فعشره يثىن عليه الصدقة 
  باب املعادن والركاز  

معدن ذهب أو فضة أو حديد أو رصاص أو صفر وجد يف أرض خراج أو عشر ففيه اخلمس ولو وجد يف داره 
ن وجد ركازا وجب فيه اخلمس ومن دخل معدن فليس فيه شيء وإن وجده يف أرضه فعن أيب حنيفة فيه روايتان وإ

دار احلرب بأمان فوجد يف دار بعضهم ركازا رده عليهم وإن وجده يف الصحراء فهو له وليس يف الفريوزج الذي 
  يوجد يف اجلبال مخس ويف الزئبق اخلمس وال مخس يف اللؤلؤ والعنرب متاع وجد ركازا فهو للذي وجده فيه اخلمس 

  مار باب زكاة الزروع والث 
قال أبو حنيفة رمحه اهللا يف قليل ما أخرجته األرض وكثريه العشر سواء سقي سيحا أو سقته السماء إال القصب 

واحلطب واحلشيش وقاال ال جيب العشر إال فيما له مثرة باقية إذا بلغ مخسة أوسق والوسق ستون صاعا بصاع النيب 
بغرب أو دالية أو سانية ففيه نصنف العشر على القولني عليه السالم وليس يف اخلضروات عندمها عشر وما سقي 

وقال أبو يوسف فيما ال يوسق كالزعفران والقطن جيب فيه العشر إذا بلغت قيمته قيمة مخسة أوسق من أدىن ما 
يوسق كالذرة يف زماننا وقال حممد جيب العشر إذا بلغ اخلارج مخسة أعداد من أعلى ما يقدر به نوعه فاعترب يف 

ن مخسة أمحال كل محل ثلثمائة من ويف الزعفران مخسة أمناء ويف العسل العشر إذا أخذ من أرض العشر وكل القط
شيء أخرجته األرض مما فيه العشر ال حيتسب فيه أجر العمال ونفقة البقر تغليب له أرض عشر فعليه العشر مضاعفا 

منه مسلم أو أسلم التغليب عند أيب حنيفة رمحه اهللا فإن اشتراها منه ذمي فهي على حاهلا عندهم وكذا إذا اشتراها 
وقال أبو يوسف يعود إىل عشرواحد ولو كانت األرض ملسلم باعها من نصراين وقبضها فعليه اخلراج عند أيب 

حنيفة وعند أيب يوسف عليه العشر مضاعفا وعند حممد هي عشرية على حاهلا فإن أخذها منه مسلم بالشفعة أو 
لفساد البيع فهي عشرية كما كانت وإذا كانت ملسلم دار خطة فجعلها بستانا فعليه العشر وليس  ردت على البائع

على اجملوسي يف داره شيء وإن جعلها بستانا فعليه اخلراج ويف أرض الصيب واملرأة التغلبيني ما يف أرض الرجل 
  اج خراج إذا كان حرميه صاحلا للزراعة التغليب وليس يف عني القري والنفط يف أرض العشر شيء وعليه يف أرض اخلر

  باب من جيوز دفع الصدقة إليه ومن ال جيوز  
اآلية فهذه مثانية أصناف وقد سقط منها املؤلفة قلوهبم } إمنا الصدقات للفقراء واملساكني { األصل فيه قوله تعاىل 

من ال شيء له والعامل يدفع اإلمام إليه  ألن اهللا تعاىل أعز اإلسالم وأغىن عنهم والفقري من له أدىن شيء واملسكني
إن عمل بقدر عمله فيعطيه ما يسعه وأعوانه غري مقدر بالثمن ويف الرقاب يعان املكاتبون منها يف فك رقاهبم والغارم 

من لزمه دين وال ميلك نصابا فاضال عن دينه ويف سبيل اهللا منقطع الغزاة عند أيب يوسف رمحه اهللا وعند حممد 
اج وابن السبيل من كان له مال يف وطنه وهو يف مكان آخر ال شيء له فيه فهذه جهات الزكاة فللمالك منقطع احل

أن يدفع إىل كل واحد منهم وله أن يقتصر على صنف واحد وال جيوز أن يدفع الزكاة إىل ذمي ويدفع إليه ما سوى 



دين ميت وال تشترى هبا رقبة تعتق وال تدفع ذلك من الصدقة وال يبين هبا مسجد وال يكفن هبا ميت وال يقضي هبا 
إىل غين وال يدفع املزكي زكاته إىل أبيه وجده وإن عال وال إىل ولده وولد ولده وإن سفل وال إىل امرأته وال تدفع 
 املرأة إىل زوجها وال يدفع إىل مدبره ومكاتبه وأم ولده وال إىل عبد قد أعتق بعضه وال يدفع إىل مملوك غين وال إىل
ولد غين إذا كانصغريا وال تدفع إىل بين هاشم وهم آل علي وآل عباس وآل جعفر وآل عقيل وآل احلارث بن 

عبداملطلب ومواليهم قال أبو حنيفة وحممد رمحهما اهللا إذا دفع الزكاة إىل رجل يظنه فقريا مث بان أنه غين أو هامشي 
ادة عليه وقال أبو يوسف عليه اإلعادة ولو دفع إىل شخص مث أو كافر أو دفع يف ظلمة فبان أنه أبوه أو ابنه فال إع

علم أنه عبده أو مكاتبه ال جيزئه وال جيوز دفع الزكاة إىل من ميلك نصابا من أي مال كان وجيوز دفعها إىل من ميلك 
يغىن أقل من ذلك وإن كان صحيحا مكتسبا ويكره أن يدفع إىل واحد مائيت درهم فصاعدا وإن دفع جاز قال وأن 

هبا إنسانا أحب إيل ويكره نقل الزكاة من بلد إىل بلد وإمنا تفرق صدقة كل فريق فيهم إال أن ينقلها اإلنسان إىل 
  قرابته أو إىل قوم هم أحوج من أهل بلده 

  باب صدقة الفطر  
وفرسه وسالحه  صدقة الفطر واجبة على احلر املسلم إذا كان مالكا ملقدار النصاب فاضال عن مسكنه وثيابه وأثاثه

وعبيده خيرج ذلك عن نفسه وأوالده الصغار ومماليكه وال يؤدى عن زوجته وال عن أوالده الكبار وإن كانوا يف 
عياله وال عن مكاتبه وال املكاتب عن نفسه وال عن مماليكه للتجارة والعبد بني شريكني ال فطرة على واحد منهما 

اال على كل منهما ما خيصه من الرأس دون األشقاص ويؤدي املسلم الفطرة وكذا العبيد بني اثنني عند أيب حنيفة وق
  عن عبده الكافر ومن باع عبدا وأحدمها باخليار ففطرته على من يصري له 

  فصل يف مقدار الواجب ووقته

الفطرة نصف صاع من بر أو دقيق أو سويق أو زبيب أو صاع من متر أو شعري والصاع عند أيب حنيفة وحممد 
هما اهللا مثانية أرطال بالعراقي وقال أبو يوسف مخسة أرطال وثلث رطل ووجوب الفطرة يتعلق بطلوع الفجر رمح

منيوم الفطر واملستحب أن خيرج الناس الفطرة يوم الفطر قبل اخلروج إىل املصلى فإن قدموها على يوم الفطر جاز 
  الصوم  كتاب= وإن أخروها عن يوم الفطر مل تسقط وكان عليهم أخراجها 

الصوم ضربان واجب ونفل والواجب ضربان منه ما يتعلق بزمان بعينه كصوم رمضان والنذر املعني فيجوز بنية من 
الليل وإن مل ينو حىت أصبح أجزأته النية ما بينه وبني الزوال والضر الثاين ما ثبت يف الذمة كقضاء شهر رمضان 

  من الليل والنفل كله جيوز بنية قبل الزوال  والنذر املطلق وصوم الكفارة فال جيوز إال بنية

  فصل يف رؤية اهلالل

وينبغي للناس أن يلتمسوا اهلالل يف اليوم التاسع والعشرين من شعبان فإن رأوه صاموا وإن غم عليهم أكملوا عدة 
 يقبل شعبان ثالثني يوما مث صاموا وال يصومون يوم الشك إال تطوعا ومن رآى هالل رمضان رحده صام وإن مل

اإلمام شهادته وإذا كان بالسماء علة قبل اإلمام شهادة الواحد العدل يف رؤية اهلالل رجال كان أو امرأة حرا كان 
أو عبدا وإذا مل تكن بالسماء علة مل تقبل الشهادة حىت يراه مجع كثري يقع العلم خبربهم ومن رأى هالل الفطر وحده 

يف هالل الفطر إال شهادة رجلني أو رجل وامرأتني وإن مل يكن بالسماء علة مل  مل يفطر وإذا كان باملساء علة مل تقبل
تقبل إال شهادة مجاعة يقع العلم خبربهم ووقت الصوم من حني طلوع الفجر الثاين إىل غروب الشمس والصوم هو 



  اإلمساك عن األكل والشرب واجلماع هنارا مع النية 
  باب ما يوجب القضاء والكفارة  

كل الصائم أو شرب أو جامع هنارا ناسيا مل يفطر ولو كان خمطئاأو مكرها فعليه القضاء فإن نام فاحتلم مل وإذا أ
يفطر وكذا إذا نظر إىل امرأة فأمىن ولو أدهن مل يفطر ولو اكتحل مل يفطر ولو قبل امرأة ال يفسد صومه ولو أنزل 

إذا أمن على نفسه ويكره إذا مل يأمن ولو دخل حلقه ذباب  بقبلة أو ملس فعليه القضاء دون الكفارة وال بأس بالقبلة
وهو ذاكر لصومه مل يفطر ولو أكل حلما بني أسنانه فإن كان قليال مل يفطر وإن كان كثريا يفطر وإن أخرجه وأخذه 

تلع بيده مث أكله ينبغي أن يفسد صومه فإن ذرعه القيء مل يفطر فإن استقاء عمدا ملء فيه فعليه القضاء وإن اب
احلاصة أو احلديد أفطر وال كفارة عليه ومن جامع يف أحد السبيلني عامدا فعليه القضاء والكفارة ولو جامع ميتة أو 

هبيمة فال كفارة أنزل أو مل ينزل ولو أكل أو شرب ما يتغذى به أو ما يتداوى به فعليه القضاء والكفارة والكفارة 
ج فأنزل فعليه القضاء وال كفارة عليه وليس يف إفساد صوم غري مثل كفارة الظهار ومن جامع فيما دون الفر

رمضان كفارة ومن احتقن أو استعط أو أقطر يف أذنه أفطر وال كفارة عليه ولو أقطر يف أذنيه املاء أو دخلهما ال 
من ذاق يفسد صومه ولو داوى جائفة أو آمة بدواء فوصل إىل جوفه أو دماغه أفطر ولو أقطر يف احليله مل يفطر و

شيئا بفمه مل يفطر ويكره له ذلك ويكره للمرأة أن متضغ لصبيها الطعام إذا كان هلا منه بد وال بأس إذا مل جتد منه 
بدا ومضغ العلك ال يفطر الصائم إال أنه يكره للصائم وال بأس بالكحل ودهن الشارب وال بأس بالسواك الرطب 

  بالغداة والعشي للصائم 

  فصل

 رمضان فخاف أن صام ازداد مرضه أفطر وقضى وإن كان مسافرا ال يستضر بالصوم فصومه ومن كان مريضا يف
أفضل وإن أفطر جاز وإذا مات املريض أو املسافر ومها على حاهلما مل يلزمهما القضاء ولو صح املريض وأقام 

ء تابعه وإن أخره حىت دخل املسافر مث ماتا لزمهما القضاء بقدر الصحة واإلقامة وقضاء رمضان إن شاء فرقهوإن شا
رمضان آخر صام الثاين وقضى األول بعده وال فدية عليه واحلامل واملرضع إذا خافتا على أنفسهما أو ولديهما 

أفطرتا وقضتا وال كفارة عليهما وال فدية عليهما والشيخ الفاين الذي ال يقدر على الصيام يفطر ويطعم لكل يوم 
ومن مات وعليه قضاء رمضان فأوصى به أطعم عنه وليه لكل يوم مسكينا نصف مسكينا كما يطعم يف الكفارات 

صاع من بر أو صاعا من متر او شعري وال يصوم عنه الويل وال يصلي ومن دخل يف صالة التطوع أو يف صوم 
قضاء التطوع مث أفسده قضاه وإذا بلغ الصيب أو أسلم الكافر يف رمضان أمسكا بقية يومهما ولو أفطرا فيه ال 

عليهما وصاما ما بعده ومل يقضيا يومهما وال ما مضى وإذا نوى املسافر اإلفطار مث قدم املصر قبل الزوال فنوى 
الصوم أجزأه وإن كان يف رمضان فعليه أن يصوم ومن أغمي عليه يف رمضان مل يقض اليوم الذي حدث فيه اإلغماء 

غري يوم تلك الليلة ومن أغمي عليه يف رمضان كله قضاه  وقضى ما بعده وإن إغمي عليه أول ليلة منه قضاه كله
ومن جن يف رمضان كله مل يقضه وإن أفاق اجملنون يف بعضه قضى ما مضى ومن مل ينو يف رمضان كله ال صوما وال 

فطرا فعليه قضاؤه ومن أصبح غري ناو للصوم فأكل ال كفارة عليه وإذا حاضت املرأة أو نفست أفطرت وقضت 
املسافر أو طهرت احلائض يف بعض النهار أمسكا بقية يومهما وإذا تسحر وهو يظن أن الفجر مل يطلع فإذا وإذا قدم 

هو قد طلع أو أفطر وهو يرى أن الشمس قد غربت فإذا هي مل تغرب أمسك بقية يومه وعليه القضاء وال كفارة 
فضل أن يدع األكل ولو أكل فصومه تام عليه مث التسحر مستحب واملستحب تأخريه إال أنه إذا شك يف الفجر األ



ولو ظهر أن الفجر طالع ال كفارة عليه ولو شك يف غروب الشمس ال حيل له الفطر ولو أكل فعليه القضاء ومن 
أكل يف رمضان ناسيا وظن أن ذلك يفطره فأكل بعد ذلك متعمدا عليه القضاء دون الكفارة ولو احتجم وظن أن 

يه القضاء والكفارة ولو أكل بعدما اغتاب متعمدافعليه القضاء والكفارة كيفما كان ذلك يفطره مث أكل متعمدا عل
  وإذا جومعت النائمة أو اجملنونة وهي صائمة عليهما القضاء دون الكفارة 

  فصل فيما يوجبه على نفسه

صوم هذه السنة  وإذا قال هللا علي صوم يوم النحر أفطر وقضى وإن نوى ميينا فعليه كفارة ميني ولو قال هللا علي
أفطر يوم الفطر ويوم النحر وأيام التشريق وقضاها وعليه كفارة ميني أن أراد به ميينا ومن أصبح يوم النحر صائما مث 

  أفطر ال شيء عليه وعن أيب يوسف وحممد يف النوادر أن عليه القضاء 
  باب االعتكاف  

كاف ولو مل يكن هلا يف البيت مسجد جتعل موضعا االعتكاف مستحب وهو اللبث يف املسجد مع الصوم ونية االعت
فيه فتعتكف فيه وال خيرج من املسجد إال حلاجة اإلنسان أو اجلمعة ولو خرج من املسجد ساعة من غري عذر فسد 

اعتكافه وأما األكل والشرب والنوم يكون يف معتكفه وال بأس بأن يبيع ويبتاع يف املسجد من غري أن حيضر السلعة 
م إال خبري ويكره له الصمت وحيرم على املعتكف الوطء واللمس والقبلة فإن جامع ليال أو هنارا عامدا أو وال يتكل

ناسيا بطل اعتكافه ولو جامع فيما دون الفرج فأنزل أو قبل أو ملس فأنزل بطل اعتكافه ومن أوجب على نفسه 
بع وإن نوى األيام خاصة صحت نيته ومن أوجب اعتكاف أيام لزمه اعتكافها بلياليها متتابعة وإن مل يشترط التتا

  كتاب احلج = على نفسه اعتكاف يومني يلزمه بليلتيهما وقال أبو يوسف ال تدخل الليلة األوىل 
احلج واجب على األحرار البالغني العقالء األصحاء إذا قدروا على الزاد والراحلة فاضال عن املسكن وما ال بد منه 

عوده وكان الطريق آمناوال جيب يف العمر إال مرة واحدة ويعترب يف املرأة أن يكون هلا حمرم  وعن نفقة عياله إىل حني
حتج به أو زوج وال جيوز هلا أن حتج بغريمها إذا كان بينها وبني مكة مسرية ثالثة أيام وإذا وجدت حمرما مل يكن 

الصيب بعدما أحرم أو أعتق العبد فمضيا مل للزوج منعها وهلا أن خترج مع كل حمرم إال أن يكون جموسيا وإذا بلغ 
  جيزمها عن حجة اإلسالم ولو جدد الصيب اإلحرام قبل الوقوف ونوى حجة اإلسالم جاز والعبد لو فعل ذلك مل جيز 

  فصل

واملواقيت اليت ال جيوز أن جياوزها اإلنسان إال حمرما مخسة ألهل املدينة ذو احلليفة وألهل العراق ذات عرق وألهل 
شام اجلحفة وألهل جند قرن وألهل اليمن يلملم مث اآلفاقي إذا انتهى إليها على قصد دخول مكة عليه أن حيرم ال

قصد احلج أو العمرة أو مل يقصد عندنا ومن كان داخل امليقات له أن يدخل مكة بغري إحرام حلاجته فإن قدم 
ل ومن كان مبكة فوقته يف احلج احلرم ويف العمرة اإلحرام على هذه املواقيت جاز ومن كان داخل امليقات فوقته احل

  احلل 
  باب اإلحرام  

وإذا أراد اإلحرام اغتسل أو توضأ والغسل أفضل ولبس ثوبني جديدين أو غسيلني إزارا ورداء ومس طيبا إن كان 
دا باحلج ينوي له وصلى ركعتني وقال اللهم أين أريد احلج فيسره يل وتقبله مين مث يليب عقب صالته وإن كان مفر

بتلبيته احلج والتلبية أن يقول لبيك اللهم لبيك لبيك ال شريك لك لبيك إن احلمد والنعمة لك وامللك ال شريك 



لك وال ينبغي أن خيل بشيء من هذه الكلمات ولو زاد فيها جاز وإذا لىب فقد أحرم وال يصري شارعا يف اإلحرام 
هنى اهللا عنه من الرفث والفسوق واجلدال وال يقتل صيدا وال يشري إليه وال مبجرد النية مامل يأت بالتلبية ويتقي ما 

يدل عليه وال يلبس عليه قميصا وال سراويل وال عمامة والخفني إال أن ال جيد نعلني فيقطعهما أسفل من الكعبني 
من حليته وال يلبس  وال يغطي وجهه وال رأسه وال ميس طيبا وكذا ال يدهن وال حيلق رأسه وال شعر بدنه وال يقص

ثوبا مصبوغا بورس وال زعفران وال عصفر إال أن يكون غسيال ال ينفض وال بأس بأن يغتسل ويدخل احلمام 
ويستظل بالبيت واحململ ولو دخل حتت استار الكعبة حىت غطته إن كان ال يصيب رأسه وال وجهه فال بأس به 

خلطمي ويكثر من التلبية عقيب الصلوات وكلما عال شرفا أو ويشد يف وسطه اهلميان وال يغسل رأسه وال حليته با
هبط واديا أو لقي ركبا وباألسحار ويرفع صوته بالتلبية فإذا دخل مكة ابتدأ باملسجد احلرام وإذا عاين البيت كرب 

وإن  وهلل مث ابتدأ باحلجر األسود فاستقبله وكرب وهلل ويرفع يديه واستلمه إن استطاع من غري أن يؤذي مسلما
أمكنه أن ميس احلجر بشيء يف يده مث قبل ذلك فعله مث أخذ عن ميينه مما يلي الباب وقد اضطبع رداءه قبل ذلك 

فيطوف بالبيت سبعة أشواط واإلضطباع أن جيعل رداءه حتت إبطه األمين ويلقيه على كتفه األيسر وجيعل طوافة من 
شي يف الباقي على هينته والرمل من احلجر إىل احلجر فإن زمحه وراء احلطيم ويرمل يف الثالثة األول من األشواط ومي

الناس يف الرمل قام فإذا وجد مسلكا رمل ويستلم احلجر كلما مر به أن استطاع ويستلم الركن اليماين وال يستلم 
ىل احلجر غريمها وخيتم الطواف باالستالم مث يأيت املقام فيصلي عنده ركعتني أو حيث تيسر من املسجد مث يعود إ

فيستلمه وهذا الطواف طواف القدوم ويسمى طواف التحية وهو سنة وليس بواجب وليس على أهل مكة طواف 
القدوم مث خيرج إىل الصفا فيصعد عليه ويستقبل البيت ويكرب ويهلل ويصلي على النيب صلى اهللا عليه وسلم ويرفع 

ينته فإذا بلغ بطن الوادي يسعى بني امليلني األخضرين سعيا يديه ويدعو اهللا حلاجته مث ينحط حنو املروة وميشي على ه
مث ميشي على هينته حىت يأيت املروة فيصعد عليها ويفعل كما فعل على الصفا وهذا شوط واحد فيطوف سبعة 

أشواط يبدأ بالصفا وخيتم باملروة ويسعى يف بطن الوادي يف كل شوط مث يقيم مبكة حراما ويطوف بالبيت كلما بدا 
فإذاكان قبل يوم التروية بيوم خطب اإلمام خطبة يعلم فيها الناس اخلروج إىل مىن والصالة بعرفات والوقوف  له

واإلفاضة فإذا صلى الفجر يوم التروية مبكة خرج إىل مىن فيقيم هبا حىت يصلي الفجر من يوم عرفة ولو بات مبكة 
زأه مث يتوجه إىل عرفات فيقيم هبا وإذا زالت الشمس ليلة عرفة وصلى هبا الفجر مث غدا إىل عرفات ومر مبىن أج

يصلي اإلمام بالناس الظهر والعصر فيبتدىء باخلطبة فيخطب خطبة يعلم فيها الناس الوقوف بعرفة واملزدلفة ورمي 
اجلمار والنحر واحللق وطواف الزيارة خيطب خطبتني يفصل بينهما جبلسة كما يف اجلمعة ويصلي هبم الظهر والعصر 

وقت الظهربأذان وإقامتني وال يتطوع بني الصالتني فإن صلى بغريخطبة أجزأه ومن صلى الظهر يف رحله وحده  يف
صلى العصر يف وقته مث يتوجه إىل املوقف فيقف بقرب اجلبل والقوم معه عقيب انصرافهم من الصالة وعرفات كلها 

إن وقف على قدميه جاز وينبغي أن يقف مستقبل موقف إال بطن عرفة وينبغي لإلمام أن يقف بعرفة على راحلته و
القبلة ويدعو ويعلم الناس املناسك ويدعو مبا شاء وينبغي للناس أن يقفوا بقرب اإلمام وينبغي أن يقف وراء اإلمام 

ويستحب أن يغتسل قبل الوقوف بعرفة وجيتهد يف الدعاء ويليب يف موقفه ساعة بعد ساعة وإذا غربت الشمس 
والناس معه على هينتهم حىت يأتوا املزدلفة فلو مكث قليال بعد غروب الشمس وإفاضة اإلمام خلوف أفاض اإلمام 

الزحام فال بأس به وإذا أتى مزدلفة فاملستحب أن يقف بقرب اجلبل الذي عليه امليقدة يقال له قزح ويصلي اإلمام 
شترط اجلماعة هلذا اجلمع عند أيب حنيفة رمحه بالناس املغرب والعشاء بأذان وإقامة واحدة وال يتطوع بينهما وال ت

اهللا ومن صلى املغرب يف الطريق مل جتزه عند أيب حنيفة وحممد رمحهما اهللا وعليه إعادهتا مامل يطلع الفجر وإذا طلع 



الفجر يصلي اإلمام بالناس الفجر بغلس مث وقف ووقف معه الناس ودعا واملزدلفة كلها موقف إالوادي حمسر فإذا 
ت الشمس أفاض اإلمام والناس معه حىت يأتوا مىن فيبتدىء جبمرة العقبة فريميها من بطن الوادي بسبع طلع

حصيات مثل حصى اخلزف ولو رمى بأكرب منها جاز ولو رماها من فوقالعقبة أجزأه ويكرب مع كل حصاة ولو سبح 
ها طرحا أجزأه ولو وضعها وضعا مل مكان التكبري أجزأه وال يقف عندها ويقطع التلبية مع أول حصاة ولو طرح

جيزه ولو رماها فوقعت قريبا من اجلمرة يكفيه ولو وقعت بعيدا منها ال جيزئه ولو رمى بسبع حصيات مجلة فهذه 
  واحدة ويأخذ احلصى من أي موضع شاء إال من عند اجلمر فإن ذلك يكره 

مث حيلق أو يقصر واحللق أفضل وقد حل له كل وجيوز الرمي بكل ما كان من أجزاء األرض عندنا مث يذبح أن أحب 
شيء إالالنساء وال حيل له اجلماع فيما دون الفرج عندنا مث الرمي ليس من أسباب التحلل عندنا مث يأيت مكة من 

يومه ذلك أو من الغد أو من بعد الغد فيطوف بالبيت طواف الزيارة سبعة أشواط ووقته أيام النحر وأول وقته بعد 
ر من يوم النحر فإن كان قد سعى بني الصفا واملروة عقيب طواف القدوم مل يرمل يف هذا الطواف وال طلوع الفج

سعى عليه وإن كان مل يقدم السعي رمل يف هذا الطواف وسعى بعده ويصلي ركعتني بعد هذا الطواف وقد حل له 
أخره عنها لزمه دم عند أيب حنيفة مث  النساء وهذا الطواف هو املفروض يف احلج ويكره تأخريه عن هذه األيام وإن

يعود إىل مىن فيقيم هبا فإذا زالت الشمس من اليوم الثاين من أيام النحر رمى اجلمار الثالث فيبدأ باليت تلي مسجد 
اخليف فريميها بسبع حصيات يكرب مع كل حصاة ويقف عندها مث يرمي اليت تليها مثل ذلك ويقف عندها مث يرمي 

لك وال يقف عندها ويقف عند اجلمرتني يف املقام الذي يقف فيه الناس وحيمد اهللا ويثين عليه ويهلل مجرة العقبة كذ
ويكرب ويصلي على النيب عليه الصالة والسالم ويدعو حباجته ويرفع يديه وإذا كان من الغد رمى اجلمار الثالث بعد 

د أن يقيم رمي اجلمار الثالث يف اليوم الرابع زوال الشمس كذلك وإن أراد أن يتعجل النفر إىل مكة نفر وإن أرا
بعد زوال الشمس واألفضل أن يقيم وإن قدم الرمي يف هذا اليوم قبل الزوال بعد طلوع الفجر جاز عند أيب 

حنيفةرمحه اهللا فأما يوم النحر فأول وقت الرمي فيه من وقت طلوع الفجر وإن أخره إىل الليل رماه وال شيء عليه 
الغد رماه وعليه دم فإن رماها راكبا أجزأه وكل رمي بعده رمي فاألفضل أن يرميه ماشيا وإال فريميه  وإن أخره إىل

راكبا ويكره أن ال يبيت مبىن ليايل الرمي ولو بات يف غريها متعمدا ال يلزمه شيء عندنا ويكره أن يقدم الرجل ثقله 
دخل مكة وطاف بالبيت سبعة أشواط ال يرمل فيها  إىل مكة ويقيم حىت يرمي وإذا نفر إىل مكة نزل باحملصب مث

وهذاطواف الصدر وهو واجب عندنا إال على أهل مكة مث يأيت زمزم ويشرب من مائها ويستحب أن يأيت الباب 
ويقبل العتبة ويأيت امللتزم وهو ما بني احلجر إىل الباب فيضع صدره ووجهه عليه ويتشبث باألستار ساعة مث يعود إىل 

  أهله 

ل فإن مل يدخل احملرم مكة وتوجه إىل عرفات ووقف هبا سقط عنه طواف القدوم وال شيء عليه بتركه ومن فص
أدرك الوقوف بعرفة ما بني زوال الشمس من يومها إىل طلوع الفجر من يوم النحر فقد أدرك احلج مث إذا وقف بعد 

  الزوال وأفاض من ساعته أجزأه ومن اجتاز بعرفات نائما أو

يه أو ال يعلم أهنا عرفات جاز عن الوقوف ومن أغمي عنه فأهل عنه رفقاؤه جاز عند أيب حنيفة وقاال ال مغمى عل
جيوز ولو أمر إنسانا بأن حيرم عنه إذا أغمي عليه أو نام فأحرم املأمور عنه صح واملرأة يف مجيع ذلك كالرجل غري 

وجافته عنه جاز وال ترفع صوهتا بالتلبية وال أهنا ال تكشف رأسها وتكشف وجهها ولو سدلت شيئا على وجهها 
ترمل وال تسعى بني امليلني وال حتلق ولكن تقصر وتلبس من املخيط ما بدا هلا ومن قلد بدنه تطوعا أو نذرا أو جزاء 



صيد أو شيئا من األشياء وتوجه معها يريد احلج فقد أحرم فإن قلدها وبعث هبا ومل يسقها مل يصر حمرما فإن توجه 
د ذلك مل يصر حمرما حىت يلحقها فإن أدركها وساقها أو أدركها فقد اقترنت نيته بعمل هو من خصائص اإلحرام بع

فيصري حمرما إال يف بدنة املتعة فإنه حمرم حني توجه فإن جلل بدنة أو أشعرها أو قلد شاة مل يكن حمرما والبدن من 
  اإلبل والبقر

  باب القران  
إلفراد وصفة القران أن يهل بالعمرة واحلج معا من امليقات ويقول عقيب الصالة اللهم القران أفضل من التمتع وا

إين أريد احلج والعمرة فيسرمها يل وتقبلهما مين فإذا دخل مكة ابتدأ فطاف بالبيت سبعة أشواط يرمل يف الثالث 
احلج فيطوف طواف القدوم سبعة األول منها ويسعى بعدها بني الصفا واملروة وهذه أفعال العمرة مث يبدأ بأفعال 

أشواط ويسعى بعده كما بينا يف املفرد ويقدم أفعال العمرة وال حيلق بني العمرة واحلج فإن طاف طوافني لعمرته 
وحجته وسعى سعيني جيزيه وإذا رمى اجلمرة يوم النحر ذبح شاة أو بقرة أو بدنة أو سبع بدنه فهذا دم القران فإذا 

م ثالثة أيام يف احلج آخرها يوم عرفة وسبعة أيام إذا رجع إىل أهله وإن صامها مبكة بعد فراغه مل يكن له ما يذبح صا
من احلج جاز فإن فاته الصوم حىت أتى يوم النحر مل جيزه إال الدم وال يؤدي بعدها فإن مل يدخل القارن مكة وتوجه 

  يه دم لرفض عمرته وعليه قضاؤها إىل عرفات فقد صار رافضا لعمرته بالوقوف وسقط عنه دم القران وعل
  باب التمتع  

التمتع أفضل من اإلفراد عندنا واملتمتع على وجهني متمتع يسوق اهلدي ومتمتع ال يسوق اهلدي وصفته أن يبتدىء 
من امليقات يف أشهر احلج فيحرم بالعمرة ويدخل يف مكة فيطوف هلا ويسعى وحيلق أو يقصر وقد حل من عمرته 

إذا ابتدأ بالطواف ويقيم مبكة حالال فإذا كان يوم التروية أحرم باحلج من املسجد وفعل ما يفعله  ويقطع التلبية
احلاج املفرد وعليه دم التمتع فإن مل جيد صام ثالثة أيام يف احلج سبعة وإذا رجع إىل أهله فإن صام ثالثة ايام من 

العمرة قبل أن يطوف جاز عندنا واألفضل تأخريها إىل شوال مث اعتمر مل جيزه عن الثالثة وإن صامها بعد ما أحرم ب
آخر وقتها وهو يومعرفة وإن أراد املتمتع أن يسوق اهلدي أحرم وساق هديه فإن كانت بدنة قلدها مبزادة أو نعل 
وأشعر البدنة عند أيب يوسف وحممد وال يشعر عند أيب حنيفة ويكره وصفته أن يشق سنامها من اجلانب اآلمين أو 

سر فإذا دخل مكة طاف وسعى إال أنه ال يتحلل حىت حيرم باحلج يوم التروية وإن قدم اإلحرام قبله جاز وما األي
عجل املتمتع من اإلحرام باحلج فهو أفضل وعليه دم وإذا حلق يوم النحر فقد حل من اإلحرامني وليس ألهل مكة 

فهو مبنزلة املكي حىت ال يكون له متعة وال قران وإذا  متتع وال قران وإمنا هلم اإلفراد خاصة ومن كان داخل املواقيت
عاد املتمتع إىل بلده بعد فراغه من العمرة ومل يكن ساق اهلدي بطل متتعه وإذا ساق اهلدي فإملامه ال يكون صحيحا 

حرم وال يبطل متتعه ومن أحرم بعمرة قبل أشهر احلج فطاف هلا أقل من أربعة أشواط مث دخلت أشهر احلج فتمها وأ
باحلج كان متمتعا وإن طاف لعمرته قبل أشهر احلج أربعة أشواط فصاعدا مث حج من عامه ذلك مل يكن متمتعا 

وأشهر احلج شوال وذو القعدة وعشر من ذي احلجة فإن قدم اإلحرام باحلج عليها جاز إحرامه وانعقد حجا وإذا 
ختذ مكة أو البصرة دارا وحج من عامه ذلك فهو قدم الكويف بعمرة يف أشهر احلج وفرغ منها وحلق أو قصر مث ا

متمتع فإن قدم بعمرة فأفسدها وفرغ منها وقصر مث اختذ البصرة دارا وحج من عامه مل يكن متمتعا عند أيب حنيفة 
وقاال هو متمتع فإن كان رجع إىل أهله مث اعتمر يف أشهر احلج وحج من عامه يكون متمتعا يف قوهلم مجيعا ولو بقي 

ومل خيرج إىل البصرة حىت اعتمر يف أشهر احلج وحج من عامه اليكون متمتعا باالتفاق ومن اعتمر يف أشهر مبكة 
احلج وحج من عامه فأيهما أفسد مضى فيه وسقط دم املتعة وإذا متتعت املرأة فضحت بشاة مل جيزها عن دم املتعة 



احلاج غري أهنا ال تطوف بالبيت حىت تطهر  وإذا حاضت املرأة عند اإلحرام اغتسلت وأحرمت وصنعت كما يصنعه
فإن حاضت بعد الوقوف وطواف الزيارة انصرفت من مكة وال شيء عليها لطواف الصدر ومن اختذ مكة دارا 

  فليس عليه طواف الصدر
  باب اجلنايات  

ليه الصدقة وإذا تطيب احملرم فعليه الكفارة فإن طيب عضوا كامال فما زاد فعليه دم وإن طيب أقل من عضو فع
وكل صدقة يف اإلحرام غري مقدرة فهي نصف صاع من بر إال ما جيب بقتل القملة واجلرادة فإن خضب رأسه حبناء 

فعليه دم ولو خضب رأسه بالومسة ال شيء عليه فإن أدهن بزيت فعليه دم عند أيب حنيفة رمحه اهللا وقاال عليه 
ة عليه وإن لبس ثوبا خميطا أو غطى رأسه يوما كامال فعليه الصدقة ولو داوى به جرحه أو شقوق رجليه فال كفار

دم وإن كان أقل من ذلك فعليه صدقة ولو ارتدى بالقميص أو اتشح به أو ائتزر بالسراويل فال بأس به وكذا لو 
أقل أدخل منكبيه يف القباء ومل يدخل يديه يف الكمني وإذا حلق ربع رأسه أو ربع حليته فصاعدا فعليه دم فإن كان 

من الربع فعليه صدقة وإن حلق الرقبة كلها فعليه دم وإن حلق اإلبطني أو أحدمها فعليه دم وقال أبو يوسف وحممد 
إذا حلق عضوا فعليه دم وإن كان أقل فطعام وإن أخذ من شاربه فعليه طعام حكومة عدل وإن حلق موضع احملاجم 

س حمرم بأمره أو بغري أمره فعلى احلالق الصدقة وعلى احمللوق فعليه دم عند أيب حنيفة وقاال عليه صدقة وإن حلق رأ
دم فإن أخذ من شارب حالل أو قلم أظافريه أطعم ما شاء وإن قص أظافري يديه ورجليه فعليه دم وال يزاد على دم 

إن حصل يف جملس واحد وإن قص يدا أو فعليه دم وأن قص أقل من مخسة أظافري فعليه صدقة وإن قص مخسة 
ري رجال متفرقة من يديه ورجليه فعليه صدقة عند أيب حنيفة وأيب يوسف وقال حممد عليه دم وإن انكسر ظفر أظاف

احملرم وتعلق فأخذه فال شيء عليه وإن تطيب أو لبس خميطا أو حلق من عذر فهو خمري إن شاء ذبح شاة وإن شاء 
أيام ولو اختار الطعام أجزأه فيه التغدية  تصدق على ستة مساكني بثالثة أصوع من الطعام وإن شاء صام ثالثة

  والتعشية عند أيب يوسف وعند حممد ال جيزئه 

  فصل

فإن نظر إىل فرج امرأته بشهوة فأمىن ال شيء عليه وإن قبل أو ملس بشهوة فعليه دم وإن جامع يف أحد السبيلني 
ده وعليه القضاء وليس عليه أن قبل الوقوف بعرفة فسد حجه وعليه شاة وميضي يف احلج كما ميضي من مل يفس

يفارق امرأته يف قضاء ما أفسداه عندنا ومن جامع بعد الوقوف بعرفة مل يفسد حجه وعليه بدنة وإن جامع بعد 
احللق فعليه شاة ومن جامع يف العمرة قبل أن يطوف أربعة أشواط فسدت عمرته فيمضي فيها ويقضيها وعليه شاة 

  اط أو أكثر فعليه شاة وال تفسد عمرته ومن جامع ناسيا كان كمن جامع متعمدا وإذا جامع بعدما طاف أربعة أشو

  فصل

ومن طاف طواف القدوم حمدثا فعليه صدقة ولو طاف طواف الزيارة حمدثا فعليه شاة وإن كان جنبا فعليه بدنة 
ة ولو طاف جنبا واألفضل أن يعيد الطواف ما دام مبكة وال ذبح عليه ومن طاف طواف الصدر حمدثا فعليه صدق

فعليه شاة ومن ترك من طواف الزيارة ثالثة أشواط فما دوهنا فعليه شاة ومن ترك أربعة أشواط بقي حمرما أبدا حىت 
يطوفها ومن ترك طواف الصدر أو أربعة أشواط منه فعليه شاة ومن ترك ثالثة أشواط من طواف الصدر فعليه 

إن كان مبكة أعاده وإن أعاد على احلجر أجزأه فإن رجع إىل الصدقة ومن طاف طواف الواجب يف جوف احلجر ف



أهله ومل يعده فعليه دم ومن طاف طواف الزيارة على غري وضوء وطواف الصدر يف آخر أيام التشريق طاهرا فعليه 
 دم فإن كان طاف طواف الزيارة جنبا فعليه دمان عند أيب حنيفة وقاال عليه دم واحد ومن طاف لعمرته وسعى على
غري وضوء وحل فما دام مبكة يعيدمها وال شيء عليه وإن رجع إىل أهله قبل أن يعيد فعليه دم ومن ترك السعي بني 
الصفا واملروة فعليه دم وحجه تام ومن أفاض قبل اإلمام من عرفات فعليه دم ومن ترك الوقوف باملزدلفة فعليه دم 

ه دم واحدوإن ترك رمي يوم واحد فعليه دم ومن ترك رمي ومن ترك رمي اجلمار يف األيام كلها فعليه دم ويكفي
إحدى اجلمار الثالث فعليه الصدقة وإن ترك رمي مجرة العقبة يف يوم النحر فعليه دم وإن ترك منها حصاة أو 

حصاتني أو ثالثا تصدق لكل حصاة نصف صاع إال أن يبلغ دما فينقص ما شاء ومن أخر احللق حىت مضت أيام 
دم عند أيب حنيفة وكذا أذا أخر طواف الزيارة فعليه دم عنده وقاال ال شيء عليه يف الوجهني وإن حلق النحر فعليه 

يف ايام النحر يف غري احلرم فعليه دم ومن اعتمر فخرج من احلرم وقصر فعليه دم عند أيب حنيفة وحممد وقال أبو 
باإلمجاع فإن مل يقصر حىت رجع وقصر فال  يوسف ال شيء عليه والتقصري واحللق يف العمرة غري موقت بالزمان
  شيء عليه يف قوهلم مجيعا فإن حلق القارن قبل أن يذبح فعليه دمان 

  فصل

اعلم أن صيد الرب حمرم على احملرم وصيد البحر حالل وإذا قتل احملرم صيدا أو دل عليه من قتله فعليه اجلزاء ولو 
اء يف ذلك العامد والناسي واملبتدىء والعائد سواء واجلزاء عند كان الدال حالال يف احلرم مل يكن عليه شيء وسو

أيب حنيفة وأيب يوسف أن يقوم الصيد يف املكان الذي قتل فيه أو يف أقرب املواضع منه إذا كان يف برية فيقومه ذوا 
وتصدق على كل  عدل مث هو خمري يف الفداء إن شاء ابتاع هبا هديا وذحبه إن بلغت هديا وإن شاء اشترى هبا طعاما

مسكني نصف صاع من بر أو صاعا من متر أو شعري وإن شاء صام ويقومان يف املكان الذي أصابه واهلدي ال يذبح 
إال مبكة وجيوز اإلطعام يف غريها والصوم جيوز يف غري مكة فإن ذبح اهلدي بالكوفة أجزأه عن الطعام وإذا وقع 

ية وإذا اشترى بالقيمة طعاما تصدق على كل مسكني نصف صاع من االختيار على اهلدي يهدى ما جيزيه يف األضح
بر أو صاعا من متر أو شعري وال جيوز أن يطعم املسكني أقل من نصف صاع وإن اختار الصيام يقوم املقتول طعاما مث 
يصوم عن كل نصف صاع من بر أو صاع من متر أو شعري يوما فإن فضل من الطعام أقل من نصف صاع فهو خمري 

  إن شاء تصدق به وإن شاء صام عنه يوما كامال
ولو جرح صيدا أو نتف شعره أو قطع عضوا منه ضمن ما نقصه ولو نتف ريش طائر أو قطع قوائم صيد فخرج 
من حيز االمتناع فعليه قيمته كاملة ومن كسر بيض نعامة فعليه قيمته فإن خرج من البيض فرخ ميت فعليه قيمته 

ب واحلدأة والذئب واحلية والعقرب والفارة والكلب العقور جزاء وليس يف قتل البعوض حيا وليس يف قتل الغرا
والنمل والرباغيث والقراد شيء ومن قتل قملة تصدق مبا شاء ويف اجلامع الصغري أطعم شيئا ومن قتل جرادة 

ليه قيمته ومن قتل تصدق مبا شاء ومترة خري من جرادة وال شيء عليه يف ذبح السلحفاة ومن حلب صيد احلرم فع
ما يؤكل حلمه من الصيد كالسباع وحنوها فعليه اجلزاء وال جياوز بقيمته شاة وإذا صال السبع عن احملرم فقتله ال 

شيء عليه وإن اضطر احملرم إىل قتل صيد فقتله فعليه اجلزاء وال بأس للمحرم أن يذبح الشاة والبقرة والبعري 
اما مسروال فعليه اجلزاء وكذا إذا قتل ظبيا مستأنسا وإذا ذبح احملرم صيدا والدجاجة والبط األهلي ولو ذبح مح

فذبيحته ميتة ال حيل أكلها فإن أكل احملرم الذابح من ذلك شيئا فعليه قيمة ما أكل عند أيب حنيفة وقاال ليس عليه 
احملرم حلم صيد اصطاده جزاء ما أكل وإن أكل منه حمرم آخر فال شيء عليه يف قوهلم مجيعا وال بأس بأن يأكل 



حالل وذحبه إذا مل يدل احملرم عليه وال أمره بصيده ويف صيد احلرم إذا ذحبه احلالل قيمته يتصدق هبا على الفقراء 
وال جيزئه الصوم ومن دخل احلرام بصيد فعليه أن يرسله فيه إذا كان يف يده فإن باعه رد البيع فيه إن كان قائما 

زاء وكذلك بيع احملرم الصيد من حمرم أو حالل ومن ا حرم ويف بيته أو يف قفص معه صيد وإن كان فائتا فعليهاجل
فليس عليه أن يرسله فإن أصاب حالل صيدا مث أحرم فأرسله من يده غريه يضمن عند أيب حنيفة وقاال ال يضمن 

يف يده فعلى كل واحد  وإذا أصاب حمرم صيدا فأرسله من يده غريه ال ضمان عليه باالتفاق فإن قتله حمرم آخر
منهما جزاؤه ويرجع اآلخذ على القاتل فإن قطع حشيش احلرم أو شجرة ليست مبملوكة وهو مما ال ينبته الناس 

فعليه قيمته إال فيما جف منه وال يرعىحشيش احلرم وال يقطع إال األذخر وكل شيء فعله القارن مما ذكرنا أن فيه 
ه ودم لعمرته إال أن يتجاوز امليقات غري حمرم بالعمرة أو احلج فيلزمه دم واحد على املفرد دما فعليه دمان دم حلجت

وإذا اشترك حمرمان يف قتل صيد فعلى كل واحد منهما جزاء كامل وإذا اشترك حالالن يف قتل صيد احلرم فعليهما 
دت أوالدا فماتت هي جزاء واحد وإذا باع احملرم الصيد أو ابتاعه فالبيع باطل ومن أخرج ظبية من احلرم فول

  وأوالدها فعليه جزاؤهن فإن أدى جزاءها مث ولدت ليس عليه جزاء الولد 
  باب جماوزة الوقت بغري إحرام  

وإذا أتى الكويف بستان بين عامر فأحرم بعمرة فإن رجع إىل ذات عرق ولىب بطل عنه دم الوقت وإن رجع إليه ومل 
ن دخل البستان حلاجته فله أن يدخل مكة بغري إحرام ووقته البستان يلب حىت دخل مكة وطاف لعمرته فعليه دم فإ

وهو وصاحب املنزل سواء فإن أحرما من احلل ووقفا بعرفة مل يكن عليهما شيء ومن دخل مكة بغري إحرام مث خرج 
عمرة من عامه ذلك إىل الوقت وأحرم حبجة عليه أجزأه ذلك من دخوله مكة بغري إحرام ومن جاوز الوقت فأحرم ب
وأفسدها مضى فيها وقضاها وليس عليه دم لترك الوقت وإذا خرج املكي يريد احلج فأحرم ومل يعد إىل احلرم 

ووقف بعرفة فعليه شاة واملتمتع إذا فرغ من عمرته مث خرج من احلرم فأحرم ووقف بعرفة فعليه دم فإن رجع إىل 
  احلرم فأهل فيه قبل أن يقف بعرفة فال شيء عليه 

  افة اإلحرام إىل اإلحرام باب إض 
قال أبو حنيفة رمحه اهللا إذا أحرم املكي بعمرة وطاف هلا شوطا مث أحرم باحلج فإنه يرفض احلج وعليه لرفضه دم 
وعليه حجة وعمرة وقال أبو يوسف وحممد رمحهما اهللا رفض العمرة أحب إلينا وقضاؤها وعليه دم وإن مضى 

ومن أحرم باحلج مث احرم يوم النحر حبجة أخرى فإن حلق يف األوىل لزمته عليهما أجزأهوعليه دم جلمعه بينهما 
األخرى وال شيء عليه وإن مل حيلق يف األوىل لزمته اآلخرى وعليه دم قصر أو مل يقصر عند أيب حنيفة وقاال أن مل 

ت ومن أهل باحلج يقصر فال شيء عليه ومن فرغ من عمرته إال التقصري فأحرم بأخرى فعليه دم الحرامه قبل الوق
مث أحرم بعمرة لزماه فلو وقف بعرفات ومل يأت بأفعال العمرة فهو رافض لعمرته فإن توجه إليها مل يكن رافضا حىت 
يقف فإن طاف للحج مث أحرم بعمرة فمضى عليهما لزماه وعليه دم جلمعه بينهما ويستحب أن يرفض عمرته وإذا 

ة يف يوم النحر أو يف ايام التشريق لزمته ويرفضها وعمرة مكاهنا فإن رفض عمرته يقضيها وعليه دم ومن أهل بعمر
  مضى عليها أجزأه وعليه دم جلمعه بينهما فإن فاته احلج مث أحرم بعمرة أو حبجة فإنه يرفضها 

  باب اإلحصار  
ابعث شاة تذبح  وإذا أحصر احملرم بعدو أو أصابه مرض فمنعه من املضي جاز له التحلل وإذا جاز له التحلل يقال له

يف احلرم وواعد من تبعثه بيوم بعينه يذبح فيه مث حتلل وإن كان قارنا بعث بدمني فإن بعث هبدي واحد ليتحلل عن 
احلج ويبقى يف إحرام العمرة مل يتحلل عن واحد منهما وال جيوز ذبح دم اإلحصار إال يف احلرم وجيوز ذحبه قبل يوم 



وز الذبح للمحصر باحلج إال يف يوم النحر وجيوز للمحصر بالعمرة مىت شاء واحملصر النحر عند أيب حنيفة وقاال ال جي
باحلج إذا حتلل فعليه حجة وعمرة وعلى احملصر بالعمرة القضاء وعلى القارن حج وعمرتان فإن بعث القارن هديا 

زمه أن يتوجه بل يصرب حىت وواعدهم أن يذحبوه يف يوم بعينه مث زال اإلحصار فإن كان ال يدرك احلج واهلدي ال يل
يتحلل ينحر اهلدي وإن كان يدرك احلج واهلدي لزمه التوجه وإذا أدرك هديه صنع به ما شاء وإن كان يدرك 

اهلدي دون احلج يتحلل وإن كان يدرك احلج دون اهلدي جاز هلالتحلل ومن وقف بعرفة مث أحصر ال يكون حمصرا 
  وقوف فهو حمصر وإن قدر على أحدمها فليس مبحصر ومن أحصر مبكة وهو ممنوع عن الطواف وال

  باب الفوات  
ومن أحرم باحلج وفاته الوقوف بعرفة حىت طلع الفجر من يوم النحر فقد فاته احلج وعليه أن يطوف ويسعى 

ويتحلل ويقضي احلج من قابل وال دم عليه والعمرة ال تفوت وهي جائزة يف مجيع السنة إال مخسة أيام يكره فيها 
  علها وهي يوم عرفه ويوم النحر وأيام التشريق والعمرة سنة وهي الطواف والسعي ف
  باب احلج عن الغري  

ومن أمره رجالن بأن حيج عن كل واحد منهما حجة فأهل حبجة عنهما فهي عن احلاج ويضمن النفقة أن انفق من 
صار خمالفا فإن أمره غريه أن يقرن عنه  ماهلما وإن أهبم اإلحرام بأن نوى عن أحدمها غري عني فإن مضى على ذلك

فالدم على من احرم وكذا إن أمره واحد بأن حيج عنه واآلخر بأن يعتمر عنه وأذنا له بالقران فالدم عليه ودم 
اإلحصار على اآلمر وقال أبو يوسف على احلاج فإن كان حيج عن ميت فأحصر فالدم يف مال امليت ودم اجلماع 

قة ومن أوصى بأن حيج عنه فأحجوا عنه رجال فلما بلغ الكوفة مات أو سرقت نفقته وقد على احلاج ويضمن النف
أنفق النصف حيج عن امليت من منزله بثلث ما بقي وقاال حيج عنه من حيث مات األول ومن أهل حبجة عن أبويه 

  جيزئه أن جيعله عن أحدمها 
  باب اهلدي  

البقر والغنم وال جيوز يف اهلدايا إال ما جاز يف الضحايا والشاة جائزة يف اهلدي أدناه شاة وهو من ثالثة أنواع اإلبل و
كل شيء إال يف موضعني من طاف طواف الزيارة جنبا ومن جامع بعد الوقوف بعرفة فإنه ال جيوز فيهما إال بدنة 

قية اهلدايا وال جيوز وجيوز األكل من هدي التطوع واملتعة والقران ويستحب له أن يأكل منها أو الجيوز األكل من ب
ذبح هدي التطوع واملتعة والقران إال يف يوم النحر ويف األصل جيوز ذبح دم التطوع قبل يوم النحر وذبح يوم 

النحر أفضل وهو الصحيح فإذا وجد ذلك جاز ذحبها يف غري يوم النحر ويف أيام النحر أفضل وجيوز ذبح بقية اهلدايا 
دايا إال يف احلرم وجيوز أن يتصدق هبا على مساكني احلرم وغريهم وال جيب يف أي وقت شاء وال جيوز ذبح اهل

التعريف باهلدايا فإن عرف هبدي املتعة فحسن واألفضل يف البدن النحر ويف البقر والغنم الذبح وال يذبح البقر 
 يعطي أجرة اجلزار والغنم قياما واألوىل أن يتوىل ذحبها بنفسه إذا كان حيسن ذلك ويتصدق جبالهلا وخطامها وال

منها ومن ساق بدنة فاضطر إىل ركوهبا ركبها وإن استغىن عن ذلك مل يركبها وإن كان هلا لنب مل حيلبها وينضح 
ضرعها باملاء البارد حىت ينقطع اللنب ومن ساق هديا فعطب فإن كان تطوعا فليس عليه غريه وإن كان عن واجب 

ب كبري يقيم غريه مقامه وصنع باملعيب ما شاء وإذا عطبت البدنة يف الطريق فعليه أن يقيم غريه مقامه وإن أصابه عي
فإن كان تطوعا حنرها وصبغ نعلها بدمها وضرب هبا صفحة سنامها وال يأكل هو وال غريه من األغنياء منها فإن 

دم اإلحصار وال دم  كانت واجبة أقام غريها مقامها وصنع هبا ما شاء ويقلد هدي التطوع واملتعة والقران وال يقلد
  اجلنايات 



  مسائل منثورة

أهل عرفة إذا وقفوا يف يوم وشهد قوم أهنم وقفوا يوم النحر أجزأهم ومن رمى يف اليوم الثاين اجلمرة الوسطى 
والثالثة ومل يرم األوىل فإن رمى األوىل مث الباقيتني فحسن ولو رمى األوىل وحدها أجزأه ومن جعل على نفسه أن 

ا فإنه ال يركب حىت يطوف طواف الزيارة ومن باع جارية حمرمة قد أذن هلا موالها يف ذلك فللمشتري حيج ما شي
  كتاب النكاح = أن حيللها وجيامعها ويف بعض النسخ أو جيامعها

النكاح ينعقد باإلجياب والقبول بلفظني يعرب هبما عن املاضي وينعقد بلفظني يعرب بأحدمها عن املاضي وباآلخر عن 
ستقبل مثل أن يقول زوجين فيقول زوجتك وينعقد بلفظ النكاح والتزويج واهلبة والتمليك والصدقة وينعقد امل

بلفظ البيع وال ينعقد بلفظة اإلجارة واإلباحة واإلحالل واإلعارة والوصية وال ينعقد نكاح املسلمني إال حبضور 
دوال كانوا أو غري عدول أو حمدودين يف القذف شاهدين حرين عاقلني بالغني مسلمني رجلني أو رجل وامرأتني ع

وإن تزوج مسلم ذمية بشهادة ذميني جاز عند أيب حنيفة وأيب يوسف وقال حممد وزفر ال جيوز ومن أمر رجال بأن 
  يزوج ابنته الصغرية فزوجها واألب حاضر بشهادة رجل واحد سوامها جاز النكاح وإن كان األب غائبا مل جيز 

  رماتفصل يف بيان احمل

ال حيل للرجل أن يتزوج بأمه وال جبداته من قبل الرجال والنساء وال ببنته وال ببنت ولده وإن سفلت وال بأخته وال 
ببنات أخته وال ببنات أخيه وال بعمته وال خبالته وال بأم امرأته اليت دخل هبا أو مل يدخل وال ببنت امرأته اليت دخل 

غريه وال بامرأة أبيه وأجداده وال بامرأة ابنه وبين أوالده وال بأمه من الرضاعة هبا سواء كانت يف حجره أو يف حجر 
وال بأخته من الرضاعة وال جيمع بني أختني نكاحا وال ميلك ميني وطء فإن تزوج أخت أمه وله قد وطئها صح 

هما أوىل فرق بينه وبينهما النكاح وال يطأ األمة وإن كان مل يطأ املنكوحة فإن تزوج أختني يف عقدتني وال يدري أيت
وهلما نصف املهر وال جيمع بني املرأة وعمتها أو خالتها أو ابنة أخيها أو ابنة أختها وال جيمع بني امرأتني لو كانت 

إحدامها رجال مل جيز له أن يتزوج باألخرى وال بأس بأن جيمع بني امرأة وبنت زوج كان هلا من قبل ومن زىن بامرأة 
وبنتها ومن مسته امرأة بشهوةحرمت عليه أمها وابنتها وإذا طلق امرأته طالقا بائنا أو رجعيا مل جيز  حرمت عليه أمها

له أن يتزوج بأختها حىت تنقضي عدهتا وال يتزوج املوىل أمته وال املرأة عبدها وجيوز تزوج الكتابيات وال جيوز تزوج 
يؤمنون بدين نيب ويقرون بكتاب وإن كانوا يعبدون  اجملوسيات وال الوثنيات وجيوز تزوج الصابئيات إن كانوا

الكواكب وال كتاب هلم مل جتز مناكحتهم وجيوز للمحرم واحملرمة أن يتزوجا يف حالة اإلحرام وجيوز تزوج األمة 
مسلمة كانت أو كتابية وال يتزوج أمة على حرة وجيوز تزوج احلرة عليها فإن تزوج أمة على حرة يف عدة من 

أو ثالث مل جيز عند أيب حنيفة رمحه اهللا وجيوز عندمها وللحر أن يتزوج أربعا من احلرائر واإلماء وليس له طالق بائن 
ان يتزوج أكثر من ذلك وال جيوز للعبد أن يتزوج أكثر من اثنتني فإن طلق احلر إحدى األربع طالقا بائنا مل جيز له 

ىن جاز النكاح وال يطؤها حىت تضع محلها وإن كان احلمل أن يتزوج رابعة حىت تنقضي عدهتا وإن تزوج حبلى من ز
ثابت النسب فالنكاح باطل باإلمجاع فإن تزوج حامال من السيب فالنكاح فاسد وإن زوج أم ولده وهي حامل منه 

فالنكاح باطل ومن وطىء جاريته مث زوجها جاز النكاح وإذا جاز النكاح فللزوج أن يطأها قبل االسترباء وكذا إذا 
أى امرأة تزين فتزوجها حل له أن يطأها قبل أن يستربئها عندمها وقال حممد ال أحب له أن يطأها مامل يستربئها ر

ونكاح املتعة باطل والنكاح املؤقت باطل ومن تزوج امرأتني يف عقدة واحدة وإحدامها ال حيل له نكاحها صح نكاح 



أة أنه تزوجها وأقامت بينة فجعلها القاضي امرأته ومل اليت حيل نكاحها وبطل نكاح األخرى ومن ادعت عليه امر
  يكن تزوجها وسعها املقام معه وأن تدعه جيامعها 

  باب يف األولياء واألكفاء  
وينعقد نكاح احلرة العاقلة البالغة برضاها وإن مل يعقد عليها ويل بكراكانت ثيبا أو بكرا عند أيب حنيفة وأيب يوسف 

يوسف أنه ال ينعقد إال بويل وعند حممد ينعقد موقوفا وال جيوز للويل إجبار البكر البالغة  يف ظاهر الرواية وعن أيب
على النكاح فإذا استأذهنا الويل فسكتت أو ضحكت فهو إذن وإن فعل هذا غري الويل أو ويل غريه أوىل منه مل يكن 

فهو على ما ذكرنا ولو استأذن الثيب  رضا حىت تتكلم به وال تشترط تسمية املهر ولو زوجها فبلغها اخلرب فسكتت
فال بد من رضاها بالقول وإذا زالت بكارهتا بوثبة أو حيضة أو جراحة أو تعنيس فهي يف حكم األبكار ولو زالت 
بزىن فهي كذلك عند أيب حنيفة وإذا قال الزوج بلغك النكاح فسكت وقال ترددت فالقول قوهلا وإن أقام الزوج 

النكاح وجيوز نكاح الصغري والصغرية إذا زوجهما الويل بكرا كانت الصغرية أو ثيبا والويل  البينة على سكوهتا ثبت
هو العصبة فإن زوجهما األب أو اجلد فال خيار هلما بعد بلوغهما وإن زوجهما غري األب واجلد فلكل واحد منهما 

 عندمها إذا بلغت الصغرية وقد علمت اخليار إذا بلغ إن شاء أقام على النكاح وإن شاء فسخ ويشترط فيه القضاء مث
بالنكاح فسكتت فهو رضا وإن مل تعلم بالنكاح فلها اخليار حىت تعلم فتسكت مث خيار البكر يبطل السكوت وال 

يبطل خيار الغالم مامل يقل رضيت أو جييء منه ما يعلم أنه رضا وكذلك اجلارية إذا دخل هبا الزوج قبل البلوغ 
بكر ال ميتد إىل آخر اجمللس وال يبطل بالقيام يف حق الثيب والغالم مث الفرقة خبيار البلوغ وخيارالبلوغ يف حق ال

ليست بطالق فإن مات أحدمها قبل البلوغ ورثه اآلخر وال والية لعبد وال صغري وال جمنون وال لكافر على مسلم 
 ويل هلا أذا زوجها موالها الذي أعتقها ولغري العصبات من اآلقارب والية التزويج عند أيب حنيفة رمحه اهللا ومن ال

جاز وإذا عدم األولياء فالوالية إىل اإلمام واحلاكم فإذا غاب الويل األقرب غيبة منقطعة جاز ملن هو أبعد منه أن 
يزوج والغيبة املنقطعة أن يكون يف بلد ال تصل إليه القوافل يف السنة إال مرة واحدة وإذا اجتمع يف اجملنونة أبوها 

  ابنها فالويل يف إنكاحها ابنها يف قول أيب حنيفة وأيب يوسف رمحهما اهللا وقال حممد رمحه اهللا أبوها و

  فصل يف الكفاءة

الكفاءة يف النكاح معتربة وإذا زوجت املرأة نفسها من غري كفء فلألولياء أن يفرقوا بينهما مث الكفاءة تعترب يف 
هم أكفاء لبعض وأما املوايل فمن كان له أبوان يف اإلسالم النسب فقريش بعضهم أكفاء لبعض والعرب بعض

فصاعدا فهو من األكفاء ومن أسلم بنفسه أو له أب واحد يف اإلسالم ال يكون كفؤا ملن له أبوان ومن أسلم بنفسه 
فقة ويف ال يكون كفؤا ملن له أب واحد يف اإلسالم وتعترب أيضا يف الدين ويف املال وهو أن يكون مالكا للمهر والن

الصنائع وإذا تزوجت املرأة ونقصت عن مهر مثلها فلألولياء االعتراض عليها عند أيب حنيفة رمحه اهللا حىت يتم هلا 
مهر مثلها أو يفارقها وإذا زوج األب ابنته الصغرية ونقص من مهرها أو ابنه الصغري وزاد يف مهر امرأته جاز ذلك 

هذا عند أيب حنيفة وقاال ال جيوز احلط والزيادة إال مبا يتغابن الناس فيه عليهما وال جيوز ذلك لغري األب واجلد و
  ومن زوج ابنته وهي صغرية عبدا أو زوج ابنه وهو صغري أمة فهو جائز وهذا عند أيب حنيفة رمحه اهللا 

  فصل يف الوكالة بالنكاح وغريها



أن يزوجها من نفسه فعقد حبضرة شاهدين وجيوز البن العم أن يزوج بنت عمه من نفسه وإذا أذنت املرأة لرجل 
جاز وتزويج العبد واألمة بغري إذن موالمها موقوف فإن أجازه الويل جاز وإن رده بطل وكذا لو زوج رجل امرأة 

بغري رضاها أو رجال بغري رضاه ومن قال اشهدوا أين قد زوجتها منه فبلغها اخلرب فأجازت فهو باطل وإن قال آخر 
جتها منه فبلغها اخلرب فأجازت جاز وكذا إن كانت املرأة هي اليت قالت مجيع ذلك ومن أمر رجال اشهدوا أين قد زو

أن يزوجه امرأة فزوجه اثنتني يف عقدة مل تلزمه واحدة منهما ومن أمره أمري بأن يزوجه امرأة فزوجه أمة لغريه جاز 
  عند ايب حنيفة وقال ابو يوسف وحممد ال جيوز إال أن يزوجه كفؤا 

  باب املهر  
ويصح النكاح وإن مل يسم فيه مهرا وأقل املهر عشرة دراهم ولو مسي أقل من عشرة فلها العشرة وقال زفر هلا مهر 
املثل ومن مسى مهرا عشرة فما زادفعليه املسمى إن دخل هبا أو مات عنها وإن طلقها قبل الدخول هبا واخللوة فلها 

را أو تزوجها على أن ال مهر هلا فلها مهر مثلها إن دخل هبا أو مات عنها نصف املسمى وإن تزوجها ومل يسم هلا مه
ولو طلقها قبل الدخول هبا فلها املتعة واملتعة ثالثة أثواب من كسوة مثلها ويشترط يف املتعة أن ال تزيد على نصف 

ه فهي هلا إن دخل هبا أو مهر مثلها وال تنقص عن مخسة دراهم وإن تزوجها ومل يسم هلا مهرا مث تراضيا على تسميت
مات عنها وإن طلقها قبل الدخول هبا فلها املتعة فإن زاد هلا يف املهر بعد العقد لزمته الزيادة وتسقط بالطالق قبل 
الدخول وإن حطت عنه من مهرها صح احلط وإذا خال الرجل بامرأته وليس هناك مانع من الوطء مث طلقها فلها 

مريضا أو صائما يف رمضان أو حمرما حبج فرض أو نفل أو بعمرة أو كانت حائضا كمال املهر وإن كان أحدمها 
فليست اخللوة صحيحة وإن كان احدمها صائما تطوعا فلها املهر كله وإذا خال اجملبوب بامرأته مث طلقها فلها كمال 

ائل وتستحب املتعة لكل مطلقة املهر عند أيب حنيفة رمحه اهللا وقاال عليه نصف املهر وعليها العدة يف مجيع هذه املس
إال ملطلقة واحدة وهي اليت طلقها الزوج قبل الدخول هبا وقد مسى هلا مهرا وإذا زوج الرجل بنته على أن يزوجه 

اآلخر بنته أو أخته ليكون أحد العقدين عوضا عن اآلخر فالعقدان جائزان ولكل واحدة منهما مهر مثلها وأن تزوج 
ها سنة أو على تعليم القرآن فلها مهر مثلها وقال حممد هلا قيمة خدمته سنة وإن تزوج حر امرأة على خدمته إيا

عبد امرأة بإذن مواله على خدمته سنة جاز وهلا خدمته فإن تزوجها على ألف فقبضتها ووهبتها له مث طلقها قبل 
الدخول هبا مل يرجع واحد منهما الدخول هبا رجع عليها خبمسمائة فإن مل تقبض األلف حىت وهبتها له مث طلقها قبل 

على صاحبه بشيء ولو قبضت مخسمائة مث وهبت األلف كلها املقبوض وغريه أو وهبت الباقي مث طلقها قبل 
الدخول هبا مل يرجع واحد منهما على صاحبه بشيء عند أيب حنيفة رمحه اهللا وقاال يرجع عليها بنصف ما قبضت 

 تقبض فوهبته له مث طلقها قبل الدخول هبا مل يرجع عليها بشيء ولو ولو كان تزوجها على عرض فقبضته أو مل
تزوجها على حيوان أو عروض يف الذمة فكذلك اجلواب وإذاتزوجها على ألف على أن ال خيرجها من البلدة أو 
ها على أن ال يتزوج عليها أخرى فإن وىف بالشرط فلها املسمى وإن تزوج عليها أخرى أو أخرجها فلها مهر مثل

ولو تزوجها على ألف إن اقام هبا وعلى ألفني إن أخرجها فإن أقام هبا فلها األلف وإن أخرجها فلها مهر املثل ال 
يزاد على األلفني وال ينقص عن األلف وهذا عند أيب حنيفة رمحه اهللا وقاال الشرطان مجيعا جائزان ولو تزوجها على 

س واآلخر أرفع فإن كان مهر أقل من أوكسهما فلها األوكس وإن هذا العبد أو على هذا العبد فإذا أحدمها أوك
كان أكثر من أرفعهما فلها األرفع وإن كان بينهما مهر مثلها فإن طلقها قبل الدخول هبا فلها نصف األوكس يف 
ذلك كله باإلمجاع وإذا تزوجها على حيوان غري موصوف صحت التسمية وهلا الوسط منه والزوج خمري إن شاء 

اها ذلك وإن شاء أعطاها قيمته وإن تزوجها على ثوب غري موصوف فلها مهر املثل فإن تزوج مسم على مخر أعط



أو خنزير فالنكاح جائز وهلا مهر مثلها فإن تزوج امرأة على هذا الدن من اخلل فإذا هو مخر فلها مهر مثلها عند أيب 
فإذا هو حر جيب مهر املثل عند أيب حنيفة وحممد وقال  حنيفة وقاال هلا مثل وزنه خال وإذا تزوجها على هذا العبد

أبو يوسف جتب القيمة فإن تزوجها على هذين العبدين فإذا أحدمها حر فليس هلا إال الباقي إذا ساوى عشرة دراهم 
م مهر عند أيب حنيفة رمحه اهللا وقال أبو يوسف هلا العبد وقيمة احلر لو كان عبدا وقال حممد هلا العبد الباقي ومتا

مثلها إن كان مهر مثلها أكثر من قيمة العبد وإذا فرق القاضي بني الزوجني يف النكاح الفاسد قبل الدخول فال مهر 
هلا وكذا بعد اخللوة فإن دخل هبا فلها مهر مثلها ال يزاد على املسمى وعليها العدة وثبت نسب ولدها ومهر مثلها 

 يعترب بامها وخالتها إذا مل تكونا من قبيلتها فإن كانت األم من قوم أبيها يعترب بإخواهتا وعماهتا وبنات أعمامها وال
بأن كانت بنت عمه فحينئذ يعترب مبهرها ويعترب يف مهر املثل أن تتساوى املرأتان يف السن واجلمال واملال والعقل 

تها زوجها أو وليها وللمرأة أن والدين والبلد والعصر وإذا ضمن الويل املهر صح ضمانه مث املرأة باخليار يف مطالب
متنع نفسها حىت تأخذ املهر ومتنعه أنيخرجها وليس للزوج أن مينعها من السفر واخلروج من منزله وزيارة أهلها حىت 

يوافيها املهر كله ولو كان املهر كله مؤجال ليس هلا أن متنع نفسها وإذا أوفاها مهرها نقلها إىل حيث شاء ومن 
تلفا يف املهر فالقول قول املرأة إىل متام مهر مثلها والقول قول الزوج فيما زاد على مهر املثل وإن تزوج امرأة مث اخ

طلقها قبل الدخول هبا فالقول قوله يف نصف املهر وهذا عند أيب حنيفة وحممد رمحهما اهللا وقال أبو يوسف القول 
ف يف أصل املسمى جيب مهر املثل باإلمجاع ولو كان قوله بعد الطالق وقبله إال أن يأيت بشيء قليل ولو كان االختال

االختالف بعد موت أحدمها فاجلواب فيه كاجلواب يف حياهتما ولو كان االختالف بعد مدهتما يف املقدار فالقول 
قول ورثة الزوج وإذا مات الزوجان وقد مسى هلا مهرا فلورثتها أن يأخذوا ذلك من مرياث الزوج وإن مل يسم هلا 

فال شيء لورثتها عند أيب حنيفة وقاال لورثتها املهر يف الوجهني ومن بعث إىل امرأته شيئا فقالت هو هدية وقال مهرا 
  الزوج هو من املهر فالقول قوله إال يف الطعام الذي يؤكل فإن القول قوهلا 

  فصل

ا أو طلقها قبل الدخول هبا وإذا تزوج النصراين نصرانية على ميتة أو على غري مهر وذلك يف دينهم جائز ودخل هب
أو مات عنها فليس هلا مهر وكذلك احلربيان يف دار احلرب فإن تزوج الذمي ذمية على مخر أو خنزير مث أسلما أو 

  أسلم أحدمها فلها اخلمر واخلنزير 
  باب نكاح الرقيق  

ا تزوج العبد بإذن مواله فاملهر دين ال جيوز نكاح العبد واألمة إال بإذن موالمها وكذا املكاتب واملدبر وأم الولد وإذ
يف رقبته يباع فيه واملدبر واملكاتب يسعيان يف املهر وال يباعان فيه وإذا تزوج العبد بغري إذن مواله فقال املوىل 

طلقها أو فارقها فليس هذا بإجازة وإن قال طلقها تطليقة متلك الرجعة فهذا إجازة ومن قال لعبده تزوج هذه األمة 
نكاحا فاسدا ودخل هبا فإنه يباع يف املهر عند أيب حنيفة وقاال يؤخذ منه إذا عتق ومن زوج عبدا  فتزوجها

مديونامأذونا له امرأة جاز واملرأة أسوة للغرماء يف مهرها ومن زوج أمته فليس عليه أن يبوئها بيت الزوج لكنها 
تا فلها النفقة والسكىن وإال فال ولو بوأها بيتا مث بدا ختدم املوىل ويقال للزوج مىت ظفرت هبا وطئتها فإن بوأها معه بي

له أن يستخدمها له ذلك ذكر تزويج املوىل عبده وأمته ومل يذكر رضامها ومن زوج أمته مث قتلها قبل أن يدخل هبا 
لها املهر زوجها فال مهر هلا عند أيب حنيفة وقاال عليه املهر موالها وإن قتلت حرة نفسها قبل أن يدخل هبا زوجها ف

وإذا تزوج أمة فاإلذن يف العزل إىل املوىل وإن تزوجت أمة بإذن موالها مث اعتقت فلها اخليار حرا كان زوجها أو 



عبدا وكذلك املكاتبة وإن تزوجت أمة بغري إذن موالها مث عتقت صح النكاح وال خيار هلا فإن كانت تزوجت بغري 
جها مث أعتقها موالها فاملهر للموىل وإن مل يدخل هبا حىت أعتقها فاملهر إذنه على ألف ومهر مثلها مائة فدخل هبا زو

هلا ومن وطىء أمة ابنه فولدت منه فهي أم ولد له وعليه قيمتها وال مهر عليه ولو كان االبن زوجها إباه فولدت مل 
واله أعتقه عين بألف تصر أم ولد له وال قيمة عليه وعليه املهر وولدها حر وإذا كانت احلرة حتت عبد فقالت مل

  ففعل فسد النكاح ولو قالت أعتقه عين ومل تسم ماال مل يفسد النكاح والوالء للمعتق 
  باب نكاح اهل الشرك  

وإذا تزوج الكافر بغري شهود أو يف عدة كافر وذلك يف دينهم جائز مث أسلما أقرا عليه فإذا تزوج اجملوسي أمه أو 
جيوز أن يتزوج املرتد مسلمة وال كافرة وال مرتدة وكذا املرتدة ال يتزوجها مسلم ابنته مث أسلما فرق بينهما وال 

وال كافر فإن كان أحد الزوجني مسلما فالولد على دينه وكذلك إن أسلم أحدمها وله ولد صغري صار ولده مسلما 
ا كافر عرض القاضي عليه بإسالمه ولو كان أحدمها كتابيا واآلخر جموسيا فالولد كتايب وإذا أسلمت املرأة وزوجه

اإلسالمفإن أسلم فهي امرأته وإن أىب فرق بينهما وكان ذلك طالقا عند أيب حنيفة وحممد وإن اسلم الزوج وحتته 
جموسية عرض عليها اإلسالم فإن أسلمت فهي امرأته وإن أبت فرق القاضي بينهما ومل تكن الفرقة بينهما طالقا مث 

ا فلها املهر إن كان دخل هبا وإن مل يكن دخل هبا فال مهر هلا وإذا أسلمت املرأة يف دار إذا فرق القاضي بينهما بإبائه
احلرب وزوجها كافر أو أسلم احلريب وحتته جموسية مل تقع الفرقة عليها حىت حتيض ثالث حيض مث تبني من زوجها 

ار احلرب مسلما وقعت البينونة وإذا أسلم زوج الكتابية فهما على نكاحهما وإذا خرج أحد الزوجني إلينا من د
بينهما ولو سيب أحد الزوجني وقعت البينونة بينهما بغري طالق وإن سبيا معا مل تقع البينونة وإذا خرجت املرأة إلينا 
مهاجرة جاز هلا أن تتزوج وال عدة عليها وإن كانت حامال مل تتزوج حىت تضع محلها وإذا ارتد أحد الزوجني عن 

رقة بغري طالق مث إن كان الزوج هو املرتد فلها كل املهر إن دخل هبا ونصف املهر إن مل يدخل هبا اإلسالم وقعت الف
وإن كانت هي املرتدة فلها كل املهر إن دخل هبا وإن مل يدخل هبا فال مهر هلا وال نفقة وإذا ارتدا معا مث أسلما معا 

  فهما على نكاحهما 
  باب القسم  

ان فعليه أن يعدل بينهما يف القسم بكرين كانتا أو ثيبني أو إحدامها بكرا واألخرى ثيبا وإذا كان لرجل امرأتان حرت
وإن كانت إحدامها حرة واألخرى أمة فللحرة الثلثان من القسم ولألمة الثلث وال حق هلن يف القسم حالة 

ن رضيت إحدى الزوجات السفرفيسافر الزوج مبن شاء منهن واألوىل أن يقرع بينهن فيسافر مبن خرجت قرعتها وإ
  كتاب الرضاع = بترك قسمها لصاحبتها جاز وهلا أن ترجع يف ذلك 

قليل الرضاع وكثريه سواء إذا حصل يف مدة الرضاع تعلق به التحرمي مث مدة الرضاع ثالثون شهرا عند ايب حنيفة 
رم من النسب إال أم أخته من وقاال سنتان وإذا مضت مدة الرضاعلم يتعلق بالرضاع حترمي وحيرم من الرضاع ما حي

الرضاع فإنه جيوز أن يتزوجها وال جيوز أن يتزوج أم أخته من النسب وجيوز أن يتزوج أخت ابنه من الرضاع وال 
جيوز ذلك من النسب وامرأة أبيه أو امرأة ابنه من الرضاع ال جيوز أن يتزوجها كما جيوز ذلك النسب وابن الفحل 

رضع املرأة صبية فتحرم هذه الصبية على زوجها وعلى آبائه وأبنائه ويصري الزوج الذي يتعلق به التحرمي وهو أن ت
نزل هلا منه اللنب أبا للمرضعة وجيوز أن يتزوج الرجل بأخت أخيه من الرضاع وكل صبيني اجتمعا على ثدي امرأة 

عت وال ولد ولدها وال يتزوج واحدة مل جيز ألحدمها أن يتزوج باألخرى وال يتزوج املرضعة أحد من ولد اليت أرض
الصيب املرضع أخت زوج املرضعة وإذا اختلط اللنب باملاء واللنب هو الغالب تعلق به التحرمي وإن غلب املاء مل يتعلق 



به التحرمي وإن اختلط بالطعام مل يتعلق به التحرمي وإن اختلط بالدواء واللنب غالب تعلق به التحرمي وإذا اختلط 
اة وهو الغالب تعلق به التحرمي وإن غلب لنب الشاة مل يتعلق به التحرمي وإذا اختلط لنب امرأتني تعلق اللنب بلنب الش

التحرمي بأغلبهما عند أيب يوسف وقال حممد وزفر يتعلق التحرمي هبما وإذا نزل للبكر لنب فأرضعت صبيا تعلق به 
التحرمي وإذا احتقن الصيب باللنب مل يتعلق به التحرمي  التحرمي وإذا حلب لنب املرأة بعد موهتا فأوجر الصيب تعلق به

وإذا نزل للرجل لنب فأرضع به صبيا مل يتعلق به التحرمي وإذا شرب صبيان من لنب شاة مل يتعلق به التحرمي وإذا 
تزوج الرجل صغرية وكبرية فأرضعت الكبرية الصغرية حرمتا على الزوج مث إن مل يدخل بالكبرية فال مهر هلا 

للصغرية نصف املهر ويرجع به الزوج على الكبرية إن كانت تعمدت به الفساد وإن مل تتعمد فال شيء عليها وإن و
علمت بأن الصغرية امرأته وال تقبل يف الرضاع شهادة النساء منفردات وإمنا تثبت بشهادة رجلني أو رجل 

  كتاب الطالق = وامرأتني
  باب طالق السنة  

حسن وأحسن وبدعي فاألحسن ان يطلق الرجل امرأته تطليقة واحدة يف طهر مل جيامعها  الطالق على ثالثة أوجه
فيه ويتركها حىت تنقضي عدهتا واحلسن هو طالق السنة وهو أن يطلق املدخول هبا ثالثا يف ثالثة أطهار وطالق 

وكان عاصيا والسنة يف  البدعة أن يطلقها ثالثا بكلمة واحدة أو ثالثا يف طهر واحد فإذا فعل ذلك وقع الطالق
الطالق من وجهني سنة يف الوقت وسنة يف العدد فالسنة يف العدد يستوي فيها املدخول هبا وغري املدخول هبا والسنة 
يف الوقت تثبت يف املدخول هبا خاصة وهو أن يطلقها يف طهر مل جيامعها فيه وغري املدخول هبا يطلقها يف حالة الطهر 

رأة ال حتيض من صغر أو كرب فأراد أن يطلقها ثالثا للسنة طلقها واحدة فإذا مضى شهر واحليض وإذا كانت امل
طلقها أخرى فإذا مضى شهر طلقها أخرى وجيوز أن يطلقها وال يفصل بني وطئها وطالقها بزمان وطالق احلامل 

 يوسف وقال حممد وزفر جيوز عقيب اجلماع ويطلقها للسنة ثالثا يفصل بني كل تطليقتني بشهر عند أيب حنيفة وأيب
ال يطلقها للسنة إال واحدة وإذا طلق الرجل امرأته يف حالة احليض وقع الطالق ويستحب له أن يراجعها فإذا 

طهرت وحاضت مث طهرت فإن شاء طلقها وإن شاء أمسكها ومن قال المرأته وهي من ذوات احليض وقد دخل 
عند كل طهر تطليقة وإن نوى أن تقع الثالث الساعة أو عند رأس هبا أنت طالق ثالثا للسنة وال نية له فهي طالق 

كل شهر واحدة فهو على ما نوى وإن كانت آيسة أو من ذوات األشهر وقعت الساعة واحدة وبعد شهر أخرى 
  وبعد شهر أخرى وإن نوى أن يقع الثالث الساعة وقعن عندنا خالفا لزفر 

وال يقع طالق الصيب واجملنون والنائم وطالق املكره واقع وطالق  فصل ويقع طالق كل زوج إذا كان عاقال بالغا
  السكران واقع وطالق

األخرس واقع باإلشارة وطالق األمة ثنتان حرا كان زوجها أو عبدا وطالق احلرة ثالث حرا كان زوجها أو عبدا 
  أته وإذا تزوج العبد امرأة بإذن مواله وطلقها وقع طالقه وال يقع طالق مواله على امر

  باب أيقاع الطالق  
الطالق على ضربني صريح وكناية فالصريح قوله أنت طالق ومطلقة وطلقتك فهذا يقع به الطالق الرجعي وال 

يفتقر إىل النية وكذا إذا نوى اإلبانة ولو نوى الطالق عن وثاق مل يدين يف القضاء ويدين فيما بينه وبني اهللا تعاىل 
مل يدين يف القضاء وال فيما بينه وبني اهللا تعاىل ولو قال أنت مطلقة ال يكون طالقا إال ولو نوى به الطالق عن العمل 

بالنية وال يقع به إال واحدة وإن نوى أكثر من ذلك ولو قال أنت الطالق أو أنت طالق الطالق أو أنت طالقا فإن 



ث ولو قال أنت طالق الطالق وقال مل تكن له نية أو نوى واحدة أو ثنتني فهي واحدة رجعية وإن نوى ثالثا فثال
أردت بقويل طالق واحدة وبقويل الطالق أخرى يصدق وإذا أضاف الطالق إىل مجلتها أو إىل ما يعرب به عن اجلملة 

وقع الطالق وذلك مثل أن يقول أنت طالق أو رقبتك طالق أو عنقك أو روحك أو بدنك أو جسدك أو فرجك أو 
منها مثل أن يقول نصفك أو ثلثك طالق ولو قال يدك طالق أو رجلك طالق مل  وجهك وكذلك إن طلق جزءا شائعا

يقع الطالق وإن طلقها نصف تطليقة أو ثلث تطليقة كانت طالقا تطليقة واحدة ولو قال هلا أنت طالق ثالثة أنصاف 
أنت طالق من واحدة  تطليقتني فهي طالق ثالثا ولو قال أنت طالق ثالثة أنصاف تطليقة قيل يقع تطليقتان ولو قال

إىل ثنتني أو ما بني واحدة إىل ثنتني فهي واحدة وإن قال من واحدة إىل ثالث أو ما بني واحدة إىل ثالث فهي ثنتان 
وهذا عند أيب حنيفة وقاال يف األوىل هي ثنتان ويف الثانية ثالث ولو قال أنت طالق واحدة يف ثنتني ونوى الضرب 

ي واحدة فإن نوى واحدة وسنتني فهي ثالث ولو نوى الظرف تقع واحدة ولو قال واحلساب أومل تكن له نية فه
اثنتني يف اثنتني ونوى الضرب واحلساب فهي ثنتان ولو قال أنت طالق من ههنا إىل الشام فهي واحدة وميلك 

لق يف الدار الرجعة ولو قال أنت طالق مبكة أو يف مكة فهي طالق يف احلال يف كل البالد وكذلك لو قال أنت طا
  ولو قال أنت طالق إذا دخلت مكة مل تطلق حىت تدخل مكة 

  فصل يف إضافة الطالق إىل الزمان

ولو قال أنت طالق غدا وقع عليها الطالق بطلوع الفجر ولو قال أنت طالق اليوم غدا أو غدا اليوم فإنه يؤخذ 
ر النهار دين يف القضاء عند أيب حنيفة وقاال ال بأول الوقتني الذي تفوه به ولو قال أنت طالق يف غد وقال نويت آخ

يدين يف القضاء خاصة ولو قال أنت طالق أمس وقد تزوجها اليوم مل يقع شيء ولو تزوجها أول من أمس وقع 
الساعة ولو قال أنت طالق قبل أن أتزوجك مل يقع شيء ولو قال أنت طالق مامل أطلقك أو مىت مل أطلقك أو مىت مل 

لقت ولو قال أنت طالق إن مل أطلقك مل تطلق حىت ميوت ولوقال أنت طالق إذا مل أطلقك أو إذا أطلقك وسكت ط
مامل أطلقك مل تطلق حىت ميوت عند أيب حنيفة وقاال تطلق حني سكت ولو قال أنت طالق مامل أطلقك أنت طالق 

  طلقت فهي طالق هبذه التطليقة ومن قال المرأة يوم أتزوجك فأنت طالق فتزوجها ليال 

  فصل

ومن قال المرأة أنا منك طالق فليس بشيء وإن نوى طالقا ولو قال أنا منك بائن أو أنا عليك حرام ينوي الطالق 
فهي طالق ولو قال أنت طالق واحدة أوال فليس بشيء ولو قال أنت طالق مع مويت أو مع موتك فليس بشيء وإذا 

وجها أو شقصا منه وقعت الفرقة ولو اشتراها مث طلقها مل يقع ملك الزوج امرأته أو شقصا منها أو ملكت املرأة ز
شيء وإن قال هلا وهي أمة لغريه أنت طالق ثنتني مع عتق موالك إياك فأعتقها موالها ملك الزوج الرجعة ولو قال 

وعدهتا  إذا جاء غد فأنت طالق ثنتني وقاالملوىل إذا جاء غد فأنت حرة فجاء الغد مل حتل له حىت تنكح زوجا غريه
  ثالث حيض وهذا عند أيب حنيفة وأيب يوسف وقال حممد زوجها ميلك الرجعة 

  فصل يف تشبيه الطالق ووصفه



ومن قال المرأته أنت طالق هكذا يشري باإلهبام والسبابة والوسطى فهي ثالث وإذا وصف الطالق بضرب من 
وكذا إذا قال أنت طالق أفحش الطالق وكذا إذا  الزيادة أو الشدة كان بائنا مثل أن يقول أنت طالق بائن أو البتة

قال أخبث الطالق أو أسوأه وكذا إذا قال طالق الشيطان أو طالق البدعة وكذا إذا قال كاجلبل ولو قال هلا انت 
طالق أشد الطالق أو كألف أو ملء البيت فهي واحدة بائنة إال أن ينوي ثالثا ولو قال أنت طالق تطليقة شديدة أو 

  أو طويلة فهي واحدة بائنة عريضة 

  فصل يف الطالق قبل الدخول

وإذا طلق الرجل امرأته ثالثا قبل الدخول هبا وقعن عليها فإن فرق الطالق بانت باألوىل ومل تقع الثانية والثالثة 
وكذا إذا قال هلا أنت طالق واحدة وواحدة وقعت واحدة ولو قال هلا أنت طالق واحدة فماتت قبل قوله واحدة 
كان باطال وكذا إذا قال أنت طالق ثنتني أو ثالثا ولو قال أنت طالق واحدة قبل واحدة أو بعدها واحدة وقعت 

واحدة ولو قال أنت طالق واحدة قبلها واحدة تقع ثنتان وكذا إذا قال أنت طالق واحدة بعد واحدة يقع ثنتان ولو 
يف املدخول هبا تقع ثنتان يف الوجوه كلها ولو قال هلا قال أنت طالق واحدة مع واحدة أو معها واحدة تقع ثنتان و

إن دخلت الدار فأنت طالق واحدة وواحدة فدخلت وقعت عليها واحدة عند أيب حنيفة وقاال تقع ثنتان ولو قال هلا 
أنت طالق واحدة وواحدة إن دخلت الدار فدخلت طلقت ثنتني وأما الضرب الثاين وهو الكنايات ال يقع هبا 

إال بالنية أو بداللة احلال وهي على ضربني منها ثالثة ألفاظ يقع هبا طالق رجعي وال يقع هبا إال واحدة وهي الطالق 
قوله اعتدي واستربئي رمحك وأنت واحدة وبقية الكناياتإذا نوى هبا الطالق كانت واحدة بائنة وإن نوى ثالثا 

ه أنت بائن وبتة وبتلة وحرام وحبلك على غاربك كانت ثالثا وإن نوى ثنتني كانت واحدة بائنة وهذا مثل قول
واحلقي بأهلك وخلية وبرية ووهبتك ألهلك وسرحتك وفارقتك وأمرك بيدك واختاري وأنت حرة وتقنعي وختمري 
واستتري واغريب واخرجي واذهيب وقومي وابتغي األزواج إال أن يكون يف حال مذاكرة الطالق فيقع هبا الطالق يف 

فيما بينه وبني اهللا تعاىل إال أن ينويه وهذا فيما ال يصلح ردا وال تصح نية الثنتني عندنا خالفا لزفر القضاء وال يقع 
وإن قال هلا اعتدي اعتدي اعتدي وقال نويت باألوىل طالقا وبالباقي حيضا دين يف القضاء وإن قال مل أنو بالباقي 

  شيئا فهي ثالث 
  باب تفويض الطالق  

  فصل يف االختيار

ا قال المرأته اختاري ينوي بذلك الطالق أو قال هلا طلقي نفسك فلها أن تطلق نفسها ما دامت يف جملسها وإذ
ذلك فإن قامت منه أو أخذت يف عمل آخر خرج األمر من يدها ويبطل خيارها مبجرد القيام فإن اختارت نفسها يف 

ك وال بد من ذكر النفس يف كالمه أو يف قوله اختاري كانت واحدة بائنة وال يكون ثالثا وإن نوى الزوج ذل
كالمها حىت لو قال هلا اختاري فقالت قد اخترت فهو باطل ولو قال هلا اختاري نفسك فقالت اخترت تقع واحدة 
بائنة وكذا لو قال اختاري اختيارة فقالت اخترت ولو قال اختاري فقالت قد اخترت نفسي يقع الطالق إذا نوى 

فقالت أنا أختار نفسي فهي طالق ولو قال هلا اختاري اختاري اختاري فقالت قد اخترت الزوج ولو قال اختاري 
األوىل أو الوسطى أو األخرية طلقت ثالثا يف قول أيب حنيفة وال حيتاج إىل نية الزوج وقاال تطلق واحدة ولو قالت 



ي بتطليقة فهي واحدة ميلك اخترت اختيارة فهي ثالث يف قوهلم مجيعا ولو قالت قد طلقت نفسي أو اخترت نفس
  الرجعة وإن قال هلا أمرك بيدك يف تطليقة أو اختاري تطليقة فاختارت نفسها فهي واحدة ميلك الرجعة 

  فصل يف األمر باليد

وإن قال هلا أمرك بيدك ينوي ثالثا فقالت قد اخترت نفسي بواحده فهي ثالث ولو قالت قد طلقت نفسي بتطليقة 
قال هلا أمرك بيدك اليوم وبعد غد مل يدخل فيه الليل وإن ردت األمر يف يومها بطل أمر ذلك فهي واحدة بائنة ولو 

اليوم وكان األمر بيدها بعد غد ولو قال أمرك بيدك اليوم وغدا يدخل الليل يف ذلك فإن ردت األمر يف يومها ال 
مل تعلم بقدومه حىت جن الليل فال خيار يبقى األمر يف يدها يف غد وإن قال أمرك بيدك يوم يقدم فالن فقدم فالن و

هلا وإذا جعل أمرها بيدها أو خريها فمكثت يوما مل تقم فاألمر يف يدها مامل تأخذ عي عمل آخر مث إذا كانت تسمع 
يعترب جملسها ذلك وإن كانت ال تسمع فمجلس علمها وبلوغ اخلرب إليها ولو كانت قائمة فجلست فهي على 

قاعدة فاتكأت أو متكئة فقعدت ولو قالت ادع أيب أستشريه أو شهودا أشهدهم فهي على خيارها وكذا إذا كانت 
خيارها وإن كانت تسري على دابة أو يف حممل فوقفت فهي على خيارها وإن سارت بطل خيارها والسفينة مبنزلة 

  البيت 

  فصل يف املشيئة

ت نفسي فهي واحدة رجعية وإن طلقت نفسها ومن قال المرأته طلقي نفسك وال نية له أو نوى واحدة فقالت طلق
ثالثا وقد أراد الزوج ذلك وقعن عليها وإن قال هلا طلقي نفسك فقالت أبنت نفسي طلقت ولو قالت قد اخترت 
نفسي مل تطلق ولو قال هلا طلقي نفسك فليس له أن يرجع عنه وإن قال هلا طلقي نفسك مىت شئت فلها أن تطلق 

إذا قال لرجل طلق امرأيت فله أن يطلقها يف اجمللس وبعده ولو قال لرجل طلقها إن شئت نفسها يف اجمللس وبعده و
فله أن يطلقها يف اجمللس خاصة ولو قال هلا طلقي نفسك ثالثا فطلقت واحدة فهي واحدة ولو قال هلا طلقي نفسك 

بطالق ميلك الرجعة فطلقت واحدة فطلقت نفسها ثالثا مل يقع شيء عند أيب حنيفة وقاال تقع واحدة وإن أمرها 
بائنة أو أمرها بالبائن فطلقت رجعية وقع ما أمر به الزوج وإن قال هلا طلقي نفسك ثالثا إن شئت فطلقت نفسها 
واحدة مل يقعولو قال هلا طلقي نفسك واحدة إن شئت فطلقت ثالثا فكذلك عند أيب حنيفة وقاال تقع واحدة ولو 

ئت إن شئت فقال الزوج شئت ينوي الطالق بطل األمر وكذا إذا قالت شئت قال هلا أنت طالق إن شئت فقالت ش
أن شاء أيب أو شئت إن كان كذا األمر مل جيىء بعد وإن قالت قد شئت إن كان كذا األمر قد مضى طلقت ولو قال 

ولو قال هلا هلا أنت طالق إذاشئت أو إذا ما شئت أو مىت ما شئت فردت األمر مل يكن ردا وال يقتصر على اجمللس 
أنت طالق كلما شئت فلها أن تطلق نفسها واحدة بعد واحدة حىت تطلق نفسها ثالثا حىت لو عادت إليه بعد زوج 
آخر فطلقت نفسها مل يقع شيء وليس هلا أن تطلق نفسها ثالثا بكلمة واحدة ولو قال هلا أنت طالق حيث شئت أو 

ال مشيئة هلا وإن قال هلا أنت طالق كيف شئت طلقت تطليقة أين شئت مل تطلق حىت تشاء وإن قامت من جملسها ف
ميلك الرجعة قال يف األصل هذا قول أيب حنيفة وعندمها ال يقع مامل توقع املرأة فتشاء رجعية أو بائنة أو ثالثا وإن 
 قال هلا أنت طالق كم شئت أو ما شئت طلقت نفسها ما شاءت فإن قامت من اجمللس بطل وإن ردت األمر كان

ردا وإن قال هلا طلقي نفسك من ثالث ما شئت فلها ان تطلق نفسها واحدة أو اثنتني وال تطلق ثالثا عند أيب حنيفة 
  وقاال تطلق ثالثا إن شاءت 



  باب اإلميان يف الطالق  
وإذا أضاف الطالق إىل النكاح وقع عقيب النكاح مثل أن يقول المرأة إن تزوجتك فأنت طالق أو كل امرأة 

ها فهي طالق وإذا أضافه إىل شرط وقع عقيب الشرط مثل أن يقول المرأته إن دخلت الدار فأنت طالق وال أتزوج
تصح أضافة الطالق إال أن يكون احلالف مالكا أو يضيفه إىل ملك فإن قال ألجنبية إن دخلت الدار فأنت طالق مث 

كلما ومىت ومىت ما ففي هذه األلفاط إذا وجد تزوجها فدخلت الدار مل تطلق وألفاظ الشرط إن وإذا وإذاما وكل و
الشرط احنلت وانتهت اليمينإال يف كلمة كلما فإهنا تقتضي تعميم األفعال فإن تزوجها بعد ذلك وتكرر الشرط مل 

يقع شيء ولو دخلت على نفس التزوج بأن قال كلما تزوجت امرأة فهي طالق حينث بكل مرة وإن كان بعد زوج 
عد اليمني ال يبطلها مث إن وجد الشرط يف ملكه احنلت اليمني ووقع الطالق وإن وجد يف غري آخر وزوال امللك ب

امللك احنلت اليمني ومل يقع شيء وإن اختلفا يف وجود الشرط قالقول قول الزوج إال أن تقيم املرأة البينة فإن كان 
ن حضت فأنت طالق وفالنة فقالت قد الشرط ال يعلم إال من جهتها فالقول قوهلا يف حق نفسها مثل أن يقول إ

حضت طلقت هي ومل تطلق فالنة وكذلك لو قال إن كنت حتبني أن يعذبك اهللا يف نار جهنم فأنت طالق وعبدي 
حر فقالت أحبه أو قال إن كنت حتبيين فأنت طالق وهذه معك فقالت أحبك طلقت هي ومل يعتق العبد وال تطلق 

ت طالق فرأت الدم مل يقع الطالق حىت يستمرهبا ثالثة أيام فإذا متت ثالثة أيام صاحبتها وإذا قال هلا إذا حضت فأن
حكمنا بالطالق من حني حاضت ولو قال هلا إذا حضت حيضة فأنت طالق مل تطلق حىت تطهر من حيضتها وإذا قال 

ولدت غالما  أنت طالق إذا صمت يوما طلقت حني تغيب الشمس يف اليوم الذي تصوم فيه ومن قال المرأته إذا
فأنت طالق واحدة وإذا ولدت جارية فأنت طالق ثنتني فولدت غالما وجارية وال يدري أيهما أول لزمه يف القضاء 
تطليقة ويف التنزه تطليقتان وانقضت العدة بوضع احلمل وإن قال هلا إن كلمت أبا عمرو وأبا يوسف فأنت طالق 

مت أبا عمرو مث تزوجها فكلمت أبا يوسف فهي طالق ثالثا مع ثالثا مث طلقها واحدة فبانت وانقضت عدهتا فكل
الواحدة األوىل وقال زفر ال يقع وإن قا هلا إن دخلت الدار فأنت طالق ثالثا فطلقها ثنتني وتزوجت زوجا آخر 

ودخل هبا مث عادت إىل األول فدخلت الدار طلقت ثالثا عند أيب حنيفة وأيب يوسف وقال حممد هي طالق ما بقي 
ن الطلقات وإن قال هلا إن دخلت الدار فأنت طالق ثالثا مث قال هلا أنت طالق ثالثا فتزوجت غريه ودخل هبا مث م

رجعت إىل األول فدخلت الدار مل يقع شيء ولو قال المرأته إذا جامعتك فأنت طالق ثالثا فجامعها فلما التقى 
أخرجه مث أدخله وجب عليه املهر وعن أيب يوسف أنه اخلتانانطلقت ثالثا وإن لبث ساعة مل جيب عليه املهر وإن 

  أوجب املهر يف الفصل األول أيضا لوجود اجلماع بالدوام عليه إال أنه ال جيب عليه احلد لالحتاد 

  فصل يف االستثناء

وإذا قال الرجل المرأته أنت طالق إن شاء اهللا تعاىل متصال مل يقع الطالق ولو سكت يثبت حكم الكالم األول 
كذا إذا ماتت قبل قوله إن شاء اهللا تعاىل وإن قال أنت طالق ثالثا إال واحدة طلقت ثنتني وإن قال أنت طالق ثالثا و

  إال ثنتني طلقت واحدة 
  باب طالق املريض  

وإذا طلق الرجل امرأته يف مرض موته طالقا بائنا فمات وهي يف العدة ورثته وإن مات بعد انقضاء العدة فال مرياث 
وإن طلقها ثالثا بأمرها أو قال هلا اختاري فاختارت نفسها أو اختلعت منه مث مات وهي يف العدة مل ترثه وإن قال هلا 

هلا يف مرض موته كنت طلقتك ثالثا يف صحيت وانتقضت عدتك فصدقته مث أقر هلا بدين أو أوصى هلا بوصية فلها 



وحممد جيوز إقراره ووصيته وإن طلقها ثالثا يف مرضه  األقل من ذلك ومن املرياث عند أيب حنيفة وقال أبو يوسف
بأمرها مث أقر هلا بدين أو أوصى هلا بوصية فلها األقل من ذلك ومن املرياث يف قوهلم مجيعا ومن كان حمصورا أو يف 
 صف القتال فطلق امرأته ثالثا مل ترثه وإن كان قد بارز رجال أو قدم ليقتل يف قصاص أو رجم ورثت إن مات يف

ذلك الوجه أو قتل وإذا قال الرجل المداته وهو صحيح إذا جاءرأس الشهر أو إذا دخلت الدار أو إذا صلى فالن 
الظهر أو إذا دخل فالن الدار فأنت طالق فكانت هذه األشياء والزوج مريض مل ترث وإن كان القول يف املرض 

العن يف املرض ورثت وقال حممد ال ترث وإن ورثت إال يف قوله إذا دخلت الدار ومن قذف امرأته وهو صحيح و
كان القذف يف املرض ورثته يف قوهلم مجيعا وإن آىل منامرأته وهو صحيح مث بانت باإليالء وهو مريض مل ترث وإن 

كان اإليالء أيضا يف املرض ورثت والطالق الذي ميلك فيه الرجعة ترث به يف مجيع الوجوه وكل ما ذكرنا أهنا ترث 
  إذا مات وهي يف العدة إمنا ترث 

  باب الرجعة  
وإذا طلق الرجل امرأته تطليقة رجعية أو تطلقتني فله أو يراجعها يف عدهتا رضيت بذلك أو مل ترض والرجعة أن 
يقول راجعتك أو راجعت امرأيت أو يطأها أو يقبلها أو يلمسها بشهوة أو ينظر إىل فرجها بشهوة ويستحب أن 

فإن مل يشهد صحت الرجعة وإذا انقضت العدة فقال كنت راجعتها يف العدة فصدقته يشهد على الرجعة شاهدين 
فهي رجعة وإن كذبته فالقول قوهلا وإذا قال الزوج قد راجعتك فقالت جميبة له قد انقضت عديت مل تصح الرجعة 

ه األمة فالقول قوهلا عند أيب حنيفة وإذا قال زوج األمة بعد انقضاء عدهتا قد كنت راجعتها وصدقه املوىل وكذبت
عند أيب حنيفة وقاال القول فول املوىل وإن قالت قد انقضت عديت وقال الزوج واملوىل مل تنقض عدتك فالقول قوهلا 

وإذا انقطع الدم من احليضة الثالثة لعشرة أيام انقطعت الرجعة وإن مل تغتسل وإن انقطع ألقل من عشرة أيام مل 
ضي عليها وقت صالة كامل وإذا اغتسلت ونسيت شيئا من بدهنا مل يصبه املاء فإن تنقطع الرجعة حىت تغتسل أو مي

كان عضوا فما فوقه مل تنقطع الرجعة وإن كان أقل من عضو انقطعت ومن طلق امرأته وهي حامل أو ولدت منه 
ا مل ميلك الرجعة فإن وقال مل أجامعها فله الرجعة فإن خال هبا وأغلق بابا أو أرخى سترا وقال مل أجامعها مث طلقه

راجعها مث جاءت بولد ألقل من سنتني بيوم صحت تلك الرجعة فإن قال هلا إذا ولدت فأنت طالق فولدت مث أتت 
بولد آخر فهي رجعة وإن قال كلما ولدت ولدا فأنت طالق فولدت ثالثة أوالد يف بطون خمتلفة فالولد األول طالق 

طلقة الرجعية تتشوف وتتزين ويستحب لزوجها أن ال يدخل عليها حىت يؤذهنا والولد الثاين رجعة وكذا الثالث وامل
  أو يسمعها خفقنعليه وليس له أن يسافر هبا حىت يشهد عن رجعتها والطالق الرجعي ال حيرم الوطء 

  فصل فيما حتل به املطلقة

كان الطالق ثالثا يف احلرة أو ثنتني وإذا كان الطالق بائنا دون الثالث فله أن يتزوجها يف العدة وبعد انقضائها وإن 
يف اآلمة مل حتل له حىت تنكح زوجا غريه نكاحا صحيحا ويدخل هبا مث يطلقها أو ميوت عنها والصيب املراهق يف 
التحليل كالبالغ ووطء املوىل أمته ال حيلها وإذا تزوج بشرط التحليل فالنكاح مكروه فإن طلقها بعد ما وطئها 

احلرة تطليقة أو تطليقتني وانقضت عدهتا وتزوجت بزوج آخر مث عادت إىل الزوج األول  حلت لألول وإذا طلق
عادت بثالث تطليقات ويهدم الزوج الثاين ما دون الثالث كما يهدم الثالث وهذا عند أيب حنيفة وأيب يوسف 

يب الزوج وطلقين  وقال حممد ال يهدم ما دون الثالث وإذا طلقها ثالثا فقالت قد انقضت عديت وتزوجت ودخل
  وانقضت عديت واملدة حتتمل ذلك جاز للزوج أن يصدقها إذا كان يف غالب ظنه أهنا صادقة 



  باب اإليالء  
وإذا قال الرجل المرأته واهللا ال أقربك أو قال واهللا ال أقربك أربعة أشهر فهو مول فإن وطئها يف األربعة األشهر 

الء وإن مل يقرهبا حىت مضت أربعة أشهر بانت منه بتطليقة فإن كان حلف حنث يف ميينه ولزمته الكفارة وسقط اإلي
على أربعة أشهر فقد سقطت اليمني وإن كان حلف على األبد فاليمني باقية فإن عاد فتزوجها عاد اإليالء فإن 

شهر أخرى وطئها وإال وقعت مبضي أربعة أشهر تطليقة أخرى فإن تزوجها ثالثا عاد اإليالء ووقعت مبضي أربعة أ
إن مل يقرهبا فإن تزوجها بعد زوج آخر مل يقع بذلك اإليالء طالق واليمني باقية فإن وطئها كفر عن ميينه فإن حلف 

وشهرين بعد هذين الشهرين فهو مول ولو على أقل من أربعة أشهر مل يكن موليا ولو قال واهللا ال أقربك شهرين 
مكث يومامث قال واهللا ال أقربك شهرين بعد الشهرين األولني مل يكن موليا ولو قال واهللا ال أقربك سنة إال يوما مل 

يكن موليا ولو قرهبا يف يوم والباقي أربعة أشهر أو أكثر صار موليا ولو قال وهو بالبصرة واهللا ال أدخل الكوفة 
هبا مل يكن موليا ولو حلف حبج أو بصوم أو صدقة أو عتق أو طالق فهو مول وإن آىل من املطلقة الرجعية  وامرأته

كان موليا ومن البائنة مل يكن موليا ولو قال ألجنبية واهللا ال أقربك أو أنت على كظهر أمي مث تزوجها مل يكن موليا 
كان املوىل مريضا ال يقدر على اجلماع أو كانت مريضة أو  وال مظاهرا وإن قرهبا كفر ومدة إيالء األمة شهران وإن

رتقاء أو صغرية ال جتامع أو كانت بينهما مسافة ال يقدر أن يصل إليها يف مدة اإليالء ففيؤه أن يقول بلسانه فئت 
باجلماع  إليها يف مدة اإليالء فإن قال ذلك سقط اإليالء ولو قدر على اجلماع يف املدة بطل ذلك الفيء وصار فيؤه

وإذا قال المرأته أنت علي حرام سئل عن نيته فإن قال أردت الكذب فهو كما قال وإن قال أردت الطالق فهي 
تطليقة بائنة إال أن ينوي الثالث وإن قال أردت الظهار فهو ظهار وإن قال أردت التحرمي أو مل أرد به شيئا فهو ميني 

  يصري به موليا 
  باب اخللع  

جان وخافا أن ال يقيما حدود اهللا فال بأس بأن تفتدي نفسها منه مبال خيلعها به فإذا فعل ذلك وقع وإذا تشاق الزو
باخللع تطليقة بائنة ولزمها املال وإن كان النشوز من قبله يكره له أن يأخذ منها عوضا وإن كان النشوز منها كرهنا 

وإن طلقها على مال فقبلت وقع الطالق ولزمها املال  له أن يأخذ أكثر مما أعطاها ولو أخذ الزيادة جاز يف القضاء
وكان الطالق بائنا وأن بطل العوض يف اخللع مثل أن خيالع املسلم على مخر أو خنزير أو ميتة فال شيء للزوج 

والفرقة بائنة وإن بطل العوض يف الطالق كان رجعيا وما جاز أن يكون مهرا جاز أن يكون بدال يف اخللع فإن قالت 
خالعين على ما يف يدي فخالعها ومل يكن يف يدها شيء فال شيء له عليها وإن قالت خالعنيعلى ما يف يدي من له 

مال فخالعها فلم يكن يف يدها شيء ردت عليه مهرها ولو قالت خالعين على ما يف يدي من دراهم أو من الدراهم 
عبد هلا أبق على أهنا بريئة من ضمانه مل تربأ  ففعل فلم يكن يف يدها شيء فعليها ثالثة دراهم وإن اختلعت على

وعليها تسليم عيته إن قدرت وتسليم قيمته إن عجزت وإذا قالت طلقين ثالثا بألف فطلقها واحدة فعليها ثلث 
األلف وإن قالت طلقين ثالثا على ألف فطلقها واحدة فال شيء عليها عند أيب حنيفة وميلك الرجعة وقاال هي 

ث األلف ولو قال الزوج طلقي نفسك ثالثا بألف أو على ألف فطلقت نفسها واحدة مل يقع شيء واحدة بائنة بثل
ولو قال أنت طالق على ألف فقبلت طلقت وعليها األلف وهو كقوله أنت طالق بألف ولو قال المرأته أنت طالق 

ال شيء عليهما عند أيب وعليك ألف فقبلت أو قال لعبده أنت حر وعليك ألف فقبل عتق العبد وطلقت املرأة و
حنيفة وقاال على كل واحد منهما األلف إذا قبل ولو قال أنت طالق على ألف على أين باخليار أو على أنك باخليار 

ثالثة أيام فقبلت فاخليار باطل إذا كان للزوج وهو جائز إذا كان للمراة فإن ردت اخليار يف الثالث بطل وإن مل ترد 



أيب حنيفة وقاال اخليار باطل يف الوجهني والطالق واقع وعليها ألف درهم ومن قال طلقت ولزمها األلف عند 
المرأته طلقتك أمس على ألف درهم فلم تقبلي فقالت قبلت قالقول قول الزوج ومن قال لغريه بعت منك هذا 

طان كل حق لكل العبد بألف درهم أمس فلم تقبل فقال قبلت فالقول قول املشتري واملبارأة كاخللع كالمها يسق
واحد من الزوجني على اآلخر مما يتعلق بالنكاح عند أيب حنيفة ومن خلع ابنته وهي صغرية مباهلا مل جيز عليها وإن 

خلعها على ألف على أنه ضامن فاخللع واقع واأللف على األب وإن شرط األلف عليها توقف على قبوهلا إن كانت 
جيب املال وكذا إن خالعها على مهرها ومل يضمن األب املهر توقف على  من أهل القبول فإن قبلت وقع الطالق وال

  قبوهلا فإن قبلت طلقت وال يسقط املهر وإن ضمن األب املهر وهو ألف درهم طلقت
  باب الظهار  

وإذا قال الرجل المرأته أنت علي كظهر أمي فقد حرمت عليه ال حيل له وطؤها وال مسها وال تقبيلها حىت يكفر 
اره فإن وطئها قبل أن يكفر استغفر اهللا تعاىل وال شيء عليه غري الكفارة األوىل وال يعود حىت يكفر ولو عن ظه

نوى به الطالق ال يصح وإذا قال أنت علي كبطن أمي أو كفخذها أو كفرجها فهو مظاهر وكذا إذا شبهها مبن ال 
و أمه من الرضاعة وكذلك إذا قال رأسك علي كظهر حيل له النظر إليها على التأييد من حمارمه مثل أخته أو عمته أ

أمي أو فرجك أو وجهك أو رقبتك أو نصفك أو ثلثك أو بدنك ولو قال أنت علي مثل أمي أو كأمي يرجع إىل 
نيته فإن قال أردت الكرامة فهو كما قال وإن قال أردت الظهار فهو ظهار وإن قال أردت الطالق فهو طالق بائن 

ة فليس بشيء ولو قال أنت علي حرام كأمي ونوى ظهارا أو طالقا فهو على مانوى وإن قال أنت وإن مل تكن له ني
علي حرام كظهر أمي ونوى به طالقا أو إيالء مل يكن إال ظهارا عند أيب حنيفة وقاال هو على ما نوى وال يكون 

غري أمرها مث ظاهر منها مث أجازت الظهار إال من الزوجة حىت لو ظاهر من أمته مل يكن مظاهرا فإن تزوج امرأة ب
  النكاح فالظهار باطل ومن قال لنسائه أننت على كظهر أمي كان مظاهرا منهن مجيعا وعليه لكل واحدة كفارة 

  فصل يف الكفارة

وكفارة الظهار عتق رقبة فإن مل جيد فصيام شهرين متتابعني فإن مل يستطع فإطعام ستني مسكينا وكل ذلك قبل 
يف العتق الرقبة الكافرة واملسلمة والذكر واألنثى والكبري والصغري وال جتزىء العمياء وال املقطوعة  املسيس وجتزى

اليدين أو الرجلني وال جيوز مقطوع إهبامي اليدين وال جيوز اجملنون الذي ال يعقل والذي جين ويفيق جيزئه وال جيزىء 
وإن اشترى أباه أو ابنه ينوي بالشراء الكفارة جاز عنها  عتق املدبر وأم الولد وكذااملكاتب الذي أدى بعض املال

فإن أعتق نصف عبد مشترك وهو موسر وضمن قيمة باقية مل جيز عند أيب حنيفة وجيوز عندمها وإن أعتق نصف 
عبده عن كفارته مث أعتق باقيه عنها جاز وإن أعتق نصف عبده عن كفارته مث جامع اليت ظاهر منها مث أعتق باقيه مل 

ز عند أيب حنيفة رمحه اهللا وإذا مل جيد املظاهر ما يعتق فكفارته صوم شهرين متتابعني ليس فيهما شهررمضان وال جي
يوم الفطر وال يوم النحر وال أيام التشريق فإن جامع اليت ظاهر منها يف خالل الشهرين ليال عامدا أو هنارا ناسيا 

سف ال يستأنف وإن أفطر منها يوما بعذر أو بغري عذر استأنف استأنف الصوم عند أيب حنيفة وحممد وعند أيب يو
وإن ظاهر العبد مل جيز يف الكفارة إال الصوم وإن أعتق املوىل أو أطعم عنه مل جيزه وإذا مل يستطع املظاهر الصيام أطعم 

ا من بر أو ستني مسكينا ويطعم كل مسكني نصف صاع من بر أو صاعا من متر أو شعري أو قيمة ذلك فإن اعطى من
منوين من متر أو شعري جاز وإن أمر غريه أن يطعم عنه من ظهاره ففعل أجزأه فإن غداهم وعشاهم جاز قليال كان 
ما أكلوا أو كثريا ولو كان فيمن عشاهم صيب فطيم ال جيزئه وإن أطعم مسكينا واحدا ستني يوما أجزأه وإن أعطاه 



ليت ظاهر منها يف خالل اإلطعام مل يستأنف وإذا أطعم عن ظهارين يف يوم واحد مل جيزه إال عن يومه وإن قرب ا
ستني مسكينا لكل مسكني صاعا من بر مل جيزه إال عن واحد منهما عند أيب حنيفة وأيب يوسف وقال حممد جيزئه 
عنهما وإن أطعم ذلك عن إفطار وظهار أجزأه عنهما ومن وجبت عليه كفارتا ظهار فأعتق رقبتني ال ينوي عن 

حدامها بعينها جاز عنهما وكذا إذا صام أربعة أشهر أو أطعم مائة وعشرين مسكينا جاز وإن أعتق عنهما رقبة إ
  واحدة أو صام شهرين كان له أن جيعل ذلك عن أيهما شاء وإن أعتق عن ظهار وقتل مل جيز عن واحد منهما

  باب اللعان  
ملرأة ممن حيد قاذفها أو نفي نسب ولدها وطالبته مبوجب إذا قذف الرجل امرأته بالزنا ومها من أهل الشهادة وا

القذف فعليه اللعان فإن امتنع منه حبسه احلاكم حىت يالعن أو يكذب نفسه ولو العن وجب عليها اللعان فإن 
امتنعت حبسها احلاكم حىت تالعن أو تصدقه وإذا كان الزوج عبدا أو كافرا أو حمدودا يف قذف فقذف امرأته فعليه 

د وإن كان من أهل الشهادة وهي أمة أو كافرة أو حمدودة يف قذف أو كانت ممن ال حيد قاذفها فال حد عليه وال احل
لعان وصفة اللعان أن يبتدىء القاضي بالزوج فيشهد أربع مرات يقول يف كل مرة أشهد باهللا إين ملن الصادقني فيما 

إن كان من الكاذبني فيما رماها به من الزنا يشري إليها يف مجيع  رميتها به من الزنا ويقول يف اخلامسة لعنة اهللا عليه
ذلك مث تشهد املرأة أربع مرات تقول يف كل مرة أشهد باهللا أنه ملن الكاذبني فيما رماين به من الزنا وتقول يف 

حىت يفرق القاضي  اخلامسة غضب اهللا عليها إن كان من الصادقني فيما رماين به من الزنا وإذا التعنا ال تقع الفرقة
بينهما وتكون الفرقة تطليقة بائنة عند أيب حنيفة وحممد وهو خاطب إذا أكذب نفسه عندمها وعند أيب يوسف هو 
حترمي مؤبد ولو كان القذف بنفي الولد نفى القاضي نسبه وأحلقه بأمه ولو قذفها بالزنا ونفى الولد ذكر يف اللعان 

ويلحقه بأمه فإن عاد الزوج وأكذب نفسه حده القاضي وحل له أن يتزوجها األمرين مث ينفي القاضي نسب الولد 
وهذا عندمها وكذلك إن قذف غريها فحد به وكذا إذا زنت فحدت وإذا قذف امرأته وهي صغرية أو جمنونة فال 

يس محلك لعان بينهما وكذا إذا كان الزوج صغريا أو جمنونا وقذف اآلخرس ال يتعلق به اللعان وإذا قال الزوج ل
مين فال لعان بينهما قإن قال هلا زنيت وهذا احلمل من الزنا تالعنا ومل ينف القاضي احلمل وإذا نفى الرجل ولد 

امرأته عقيب الوالدة أو يف احلالة اليت تقبل فيهاالتهنئة وتبتاع آلة الوالدة صح نفيه والعن به وإن نفاه بعد ذلك ال 
وقال أبو يوسف وحممد يصح نفيه يف مدة النفاس وإذا ولدت ولدين يف بطن عن ويثبت النسب هذا عند أيب حنيفة 

  واحد فنفى األول واعترف بالثاين يثبت نسبهما وحد الزوج وإن اعترف باألول ونفى الثاين يثبت نسبهما والعن 
  باب العنني وغريه  

ا إذا طلبت املرأة ذلك وتلك الفرقة وإذا كان الزوج عنينا أجله احلاكم سنة فإن وصل إليها فيها وإال فرق بينهم
تطليقة بائنة وهلا كمال مهرها إن كان خال هبا وجتب العدة ولو اختلف الزوج واملرأة يف الوصول إليها فإن كانت 

ثيبا فالقول قوله مع ميينه مث إن حلف بطل حقها وإن نكل يؤجل سنة وإن كانت بكرا نظر إليها النساء فإن قلن هي 
ن قلن هي ثيب حيلف الزوج فإن حلف ال حق هلا وإن نكل يؤجل سنة وإن كان جمبوبا فرق بينهما بكر أجل سنة وإ

يف احلال إن طلبت واخلصي يؤجل كما يؤجل العنني وإذا أجل العنني سنة وقال قد جامعتها وأنكرت نظر أليها 
ال ختري وإن كانت ثيبا النساء فإن قلن هي بكر خريت وإن قلن هي ثيب حلف الزوج فإن نكل خريت وإن حلف 

يف األصل فالقول قوله مع ميينه فإن اختارت زوجها مل يكن هلا بعد ذلك خيار وإذا كان بالزوجة عيب فال خيار 
  للزوج وإذا كان بالزوج جنون أو برص أو جذام فال خيار هلاعند أيب حنيفة وأيب يوسف وقال حممد هلا اخليار 

  باب العدة  



طالقا بائنا أو رجعيا أو وقعت الفرقة بينهما بغري طالق وهي حرة ممن حتيض فعدهتا ثالثة  وإذا طلق الرجل امرأته
أقراء وإن كانت ممن ال حتيض من صغر أو كرب فعدهتا ثالثة أشهر وكذا اليت بلغت بالسن ومل حتض وإن كانت 

اشهر ونصف وعدة احلرة يف حامال فعدهتا أن تضع محلها وإن كانت أمة فعدهتا حيضتان وإن كانت ال حتيض فعدهت
الوفاة أربعة أشهر وعشر وعدة األمة شهران ومخسة أيام وإن كانت حامال فعدهتا أن تضع محلها وإذا ورثت املطلقة 
يف املرض فعدهتا أبعد األجلني فإذا عتقت األمة يف عدهتا من طالق رجعي انتقلت عدهتا إىل عدة احلرائر وإن أعتقت 

ها زوجها مل تنتقل عدهتا وإن كانت آيسة فاعتدت بالشهور مث رأت الدم انتقض ما مضى وهي مبتوتة أو متويف عن
من عدهتا وعليها أن تستأنف العدة باحليض ولو حاضت حيضتني مث آيست تعتد بالشهور واملنكوحة نكاحا فاسدا 

قها فعدهتا ثالث حيض ولو واملوطوءة بشبهة عدهتما احليض يف الفرقة واملوت وإذا مات موىل أم الولد عنها أو أعت
كانت ممن ال حتيض فعدهتا ثالثة أشهر وإذا مات الصغري عن امرأته وهبا حبل فعدهتا أن تضع محلها وإذا طلق الرجل 
امرأته يف حالة احليض مل تعتد باحليضة اليت وقع فيها الطالق وإذا وطئت املعتدة بشبهة فعليها عدة أخرى وتداخلت 

املرأة من احليض حمتسبا منهما مجيعا وإذا انقضت العدة األوىل ومل تكمل الثانية فعليها إمتام  العدتان ويكون ما تراه
العدة الثانية واملعتدة عن وفاة إذا وطئت بشبهة تعتد بالشهور وحتتسب مبا تراه من احليض فيها وابتداء العدة يف 

ق أو الوفاة حىت مضت مدة العدة فقد انقضت الطالق عقيب الطالق ويف الوفاة عقيب الوفاة فإن مل تعلم بالطال
عدهتا والعدة يف النكاح الفاسد عقيب التفريق أو عزم الواطىء على ترك وطئها وإذا قالت املعتدة انقضت عديت 

وكذهبا الزوج كان القول قوهلا مع اليمني وإذا طلق الرجل امرأته طالقا بائنا مث تزوجها يف عدهتا وطلقها قبل 
عليه مهر كامل وعليها عدة مستقبلة وهذا عند أيب حنيفة وأيب يوسف وقال حممد عليه نصف املهر الدخول هبا ف

وعليها إمتام العدة األوىل وإذا طلق الذمي الذمية فال عدة عليها وكذا إذا خرجت احلربية إلينا مسلمة فإن تزوجت 
  لذمية العدة جاز إال أن تكون حامال وهذا كله عند أيب حنيفة وقاال عليها وعلى ا

  فصل

وعلى املبتوتة واملتويف عنها زوجها إذا كانت بالغة مسلمة احلداد واحلداد أن تترك الطيب والزينة والكحل والدهن 
املطيب وغري املطيب إال من عذر ويف اجلامع الصغري إال من وجع وال ختتضب باحلناء وال تلبس ثوبا مصبوغا بعصفر 

ة وال على صغرية وعلى األمة إالحداد وليس يف عدة أم الولد وال يف عدة النكاح وال بزعفران وال حداد على كافر
الفاسد إحداد وال ينبغي أن ختطب املعتدة وال بأس بالتعريض يف اخلطبة وال جيوز للمطلقة الرجعية واملبتوتة اخلروج 

يف غري منزهلا وعلى املعتدة أن تعتد يف  من بيتها ليال وال هنارا واملتوىف عنها زوجها خترج هنارا وبعض الليل وال تبيت
املنزل الذي يضاف إليها بالسكىن حال وقوع الفرقة واملوت وإن كان نصيبها من دار امليت ال يكفيها فأخرجها 

الورثة من نصيبهم انتقلت مث إن وقعت الفرقة بطالق بائن أو ثالث ال بد من سترة بينهما مث ال بأس به وإن جعال 
ثقة تقدر على احليلولة فحسن وإن ضاق عليهما املنزل فلتخرج واألوىل خروجه وإذا خرجت املرأة مع بينهما امرأة 

زوجها إىل مكة فطلقها ثالثا أو مات عنها يف غري مصر فإن كان بينها وبني مصرها أقل من ثالثة أيام رجعت إىل 
ان معها ويل أو مل يكن إال أن مصرها وإن كانت مسرية ثالثة أيام إن شاءت رجعت وإن شاءت مضت سواء ك

يكون طلقها أو مات عنها زوجها يف مصر فإهنا ال خترج حىت تعتد مث خترج إن كان هلا حمرم وهذا عند أيب حنيفة 
  وقال أبو يوسف وحممد إن كان معها حمرم فال بأس بأن خترج من املصر قبل أن تعتد 

  باب ثبوت النسب  



فتزوجها فولدت ولدا لستة أشهر من يوم تزوجها فهو ابنه وعليه املهر ويثبت ومن قال إن تزوجت فالنة فهي طالق 
نسب ولد املطلقة الرجعية إذا جاءت به لسنتني أو أكثر مامل تقر بانقضاء عدهتا وإن جاءت به ألقل من سنتني بانت 

بت نسب ولدها إذا من زوجها بانقضاء العدة وثبت نسبه وإن جاءت به ألكثر من سنتني كانت رجعةواملبتوتة يث
جاءت به ألقل من سنتني فإن جاءت به لتمام سنتني من وقت الفرقة مل يثبت إال أن يدعيه فإن كانت املبتوتة صغرية 

جيامع مثلها فجاءت بولد لتسعة أشهر مل يلزمه حىت تأيت به ألقل من تسعة أشهر عند أيب حنيفة وحممد رمحهما اهللا 
إىل سنتني ويثبت نسب ولد املتويف عنها زوجها ما بني الوفاة وبني السنتني وإذا وقال أبو يوسف يثبت النسب منه 

اعترفت املعتدة بانقضاء عدهتا مث جاءت بالولد ألقل من ستة أشهر يثبت نسبه وإن جاءت به لستة أشهر مل يثبت 
رجل وامرأتان إال أن يكون وإذا ولدت املعتدة ولدا مل يثبت نسبه عند أيب حنيفة إال أن يشهد بوالدهتا رجالن أو 

هناك حبل ظاهر أو اعتراف من قبل الزوج فيثبت النسب من غري شهادة وقال أبو يوسف وحممد يثبت يف اجلميع 
بشهادة امرأة واحدة فإن كانت معتدة عن وفاة فصدقها الورثة يف الوالدة ومل يشهد على الوالدة أحد فهو ابنه يف 

رأة فجاءت بولد ألقل من ستة أشهر منذ يوم تزوجها مل يثبت نسبه وإن جاءت به قوهلم مجيعا وإذا تزوج الرجل ام
لستة أشهر فصاعدا يثبت نسبه منه اعترف الزوج أو سكت فإن جحد الوالدة يثبت بشهادة امرأة واحدة تشهد 

منذ ستة أشهر بالوالدة حىت لو نفاه الزوج يالعن فإن ولدت مث اختلفا فقال الزوج تزوجتك منذ أربعة وقالت هي 
فالقول قوهلا وهو ابنه وإن قال المرأته إذا ولدت ولدا فأنت طالق فشهدت امرأة على الوالدة مل تطلق عند أيب 

حنيفة وقال أبو يوسف وحممد تطلق وإن كان الزوج قد أقر باحلبل طلقت من غري شهادة عند أيب حنيفة وعندمها 
وأقله ستة أشهر ومن تزوج أمة فطلقها مث اشتراها فإن جاءت بولد تشترط شهادة القابلة وأكثر مدة احلمل سنتان 

ألقل من ستة أشهر منذ يوم اشتراها لزمه وإال مل يلزمه ومن قال ألمته إن كان يف بطنك ولد فهو مين فشهدت على 
مرأته وهو ابنه الوالدة امرأة فهي أم ولده ومن قال لغالم هو ابين مث مات فجاءت أم الغالم وقالت أنا امرأته فهي ا

  يرثانه ولو مل يعلم بأهنا حرة فقالت الورثة أنت أم ولد فال مرياث هلا
باب الولد ومن أحق به وإذا وقعت الفرقة بني الزوجني فاألم أحق بالولد والنفقة على األب والجترب األم عليه فإن  

أم األب أوىل من األخوات فإن مل تكن له مل تكن له أم فأم األم أوىل من أم األب وإن بعدت فإن مل تكن أم األم ف
جدة فاألخوات أوىل من العمات واخلاالت وتقدم األخت ألب وأم مث األخت من األم مث األخت من األب مث 

اخلاالت أوىل من العمات وينزلن كما نزلنا األخوات مث العمات ينزلن كذلك وكل من تزوجت من هؤالء يسقط 
اجلد وكذلك كل زوج هو ذو رحم حمرم منه ومن سقط حقها بالتزوج يعود إذا  حقها إال اجلدة إذا كان زوجها

ارتفعت الزوجية فإن مل تكن للصيب امرأة من أهله فاختصم فيه الرجال فأوالهم أقرهبم تعصيبا واألم واجلدة أحق 
فيأكل  بالغالم حىت يأكل وحده ويشرب وحده ويلبس وحده ويستنجي وحده ويف اجلامع الصغري حىت يستغين

وحده ويشرب وحده ويلبس وحده واألم واجلدة أحق باجلارية حىت حتيض ومن سوى األم واجلدة أحق باجلارية 
حىت تبلغ حدا تشتهي ويف اجلامع الصغري حىت تستغين واألمة إذا أعتقها موالها وأم الولد أذا أعتقت كاحلرة يف حق 

لذمية أحق بولدها املسلم ما مل يعقل األديان أو خيف أن يألف الولد وليس هلما قبل العتق حق يف الولد لعجزمها وا
  الكفر وال خيار للغالم واجلارية 

  فصل



  وإذا ارادت املطلقة أن خترج بولدها من املصر فليس هلا ذلك إال أن خترج به إىل وطنها وقد كان الزوج تزوجها فيه 
  باب النفقة  

و كافرة إذا سلمت نفسها إىل منزله فعليه نفقتها وكسوهتا النفقة واجبة للزوجة على زوجها مسلمة كانت أ
وسكناها ويعترب يف ذلك حاهلما مجيعا وإن امتنعت من تسليم نفسها حىت يعطيها مهرها فلها النفقة وإن نشزت فال 

ى الوطء نفقة هلا حىت تعود إىل منزهلوإن كانت صغرية ال يستمتع هبا فال نفقة هلا وإن كان الزوج صغريا ال يقدر عل
وهي كبرية فلها النفقة من ماله وإذا حبست املرأة يف دين فال نفقة هلا فإن مرضت يف منزل الزوج فلها النفقة 

ويفرض على الزوج النفقة إذا كان موسرا ونفقة خادمها وال يفرض ألكثر من نفقة خادم واحد ومن أعسر بنفقة 
ا قضى هلا بنفقة اإلعسار مث أيسر فخاصمته متم هلا نفقة املوسر وإذا امرأته مل يفرق بينهما ويقال هلا استديين عليه وإذ

مضت مدة مل ينفق الزوج عليها وطالبته بذلك فال شيء هلا إال أن يكون القاضي فرض هلا النفقة أو صاحلت الزوج 
طت النفقة على مقدار نفقتها فيقضي هلا بنفقة ما مضى وإن مات الزوج بعدما قضى عليه بالنفقة ومضى شهور سق

وإن أسلفها نفقة السنة مث مات مل يسرجتع منها شيء وهذا عند أيب حنيفة وأيب يوسف رمحهما اهللا تعاىل وقال حممد 
رمحه اهللا حيتسب هلا نفقة ما مضى وما بقي فهو للزوج وإذا تزوج العبد حرة فنفقتها دين عليه يباع فيها وإن تزوج 

  ليه النفقة وإن مل يبوئها فال نفقة هلا احلر أمة فبوأها موالها معه منزال فع

  فصل

وعلى الزوج أن يسكنها يف دار مفردة ليس فيها أحد من أهله إال أن ختتار ذلك وإن كان له ولد من غريها فليس 
له أن يسكنه معها وله أن مينع والديها وولدها من غريه وأهلها من الدخول عليها وال مينعهم من النظر إليها 

أي وقت اختاروا وإذا غاب الرجل وله مال يف يد رجل يعترف به وبالزوجية فرض القاضي يف ذلك وكالمها يف 
املال نفقة زوجة الغائب وولده الصغار ووالديه وكذا إذا علم القاضي ذلك وال يعترف به ويأخذ منها كفيال وال 

  يقضي ينفقة يف مال غائب إال هلؤالء 

  فصل

فقة والسكىن يف عدهتا رجعيا كان أو بائنا وال نقفة للمتوىف عنها زوجها وكل فرقة وإذا طلق الرجل امرأته فلها الن
جاءت من قبل املرأة مبعصية مثل الردة وتقبيل ابن الزوج فال نفقة هلا وإن طلقها ثالثا مث ارتدت والعياذ باهللا 

  سقطت نفقتها وإن مكنت ابن زوجها من نفسها فلها النفقة 

  فصل

غار على األب ال يشاركه فيها أحد كما ال يشاركه يف نفقة الزوجة وإن كان الصغري رضيعا ونفقة األوالد الص
فليس على أمه أن ترضعه ويستأجر األب من ترضعه عندها وإن استأجرها وهي زوجته أو معتدته لترضع ولدها مل 

عدهتا فاستأجرها جاز فإن  جيز ولو استأجرها وهي منكوحته أو معتدته إلرضاع ابن له من غريها جاز وإن انتقضت
قال األب ال أستأجرها وجاء بغريها فرضيت األم مبثل أجر األجنبية أو رضيت بغري أجر كانت هي أحق وإن 



التمست زيادة مل جيرب الزوج عليها ونفقة الصغري واجبة على أبيه وإن خالفه يف دينه كما جتب نفقة الزوجة على 
  الزوج وإن خالفته يف دينه 

  فصل

ى الرجل أن ينفق على أبويه وأجداده وجداته إذا كانوا فقراء وإن خالفوه يف دينه وال جتب النفقة مع اختالف وعل
الدين إال للزوجة واألبوين واألجداد واجلدات والولد وولد الولد وال جتب على النصراين نفقة أخيه املسلم وكذا ال 

د يف نفقة أبويه أحد والنفقة لكل ذي رحم حمرم إذا كان جتب على املسلم نفقة أخيه النصراين وال يشارك الول
صغريام فقريا أو كانت امرأة بالغة فقرية أو كان ذكرا بالغا فقريا زمنا أو أعمي وجيب ذلك على مقدار املرياث 

 جتب وجيرب عليه وجتب نفقة اإلبنة البالغة واالبن الزمن على أبويه أثالثا على األب الثلثان وعلى األم الثلث وال
نفقتهم مع اختالف الدين وال جتب على الفقري وإذا كان لإلبن الغائب مال قضى فيه بنفقة أبويه وإذا باع أبوه 

متاعه يف نفقته جاز وإن باع العقار مل جيز وإن كان لالبن الغائب مال يف يد أبويه وأنفقا منه مل يضمنا وإن كان له 
لقاضي ضمن وإذا قضى القاضي للولد والوالدين وذوي األرحام بالنفقة مال يف يد أجنيب فأنفق عليهما بغري إذن ا

  فمضت مدة سقطت إال أن يأذن القاضي باالستدانة عليه 

  فصل

وعلى املوىل أن ينفق على عبده وأمته فإن امتنع وكان هلما كسب اكتسبا وأنفقا وإن مل يكن هلما كسب أجرب املوىل 
  كتاب العتق = على بيعهما
رف مندوب إليه قال صلى اهللا عليه وسلم أميا مسلم أعتق مؤمنا أعتق اهللا تعاىل بكل عضو منه عضوا اإلعتاق تص

منه من النار العتق يصح من احلر البالغ يف ملكه وإذا قال لعبده أو أمته أنت حر أو معتق أو عتيق أو حمرر أو قد 
نيت به اإلخبار الباطل أو أنه حر من العمل صدق حررتك أو قد أعتقتك فقد عتق نوى به العتق أو مل ينو ولو قال ع

ديانة وال يدين قضاء ولو قال له يا حر يا عتيق يعتق وكذا لو قال رأسك حر أو وجهك أو رقبتك أو بدنك أو قال 
ألمته فرجك حر وإن إضافه إىل جزء شائع يقع يف ذلك اجلزء ولو قال ال ملك يل عليك ونوى به احلرية عتق وإن مل 

يعتق وكذا كنايات العتق ولو قال ال سلطان يل عليك ونوى العتق مل يعتق ولو قال هذا ابين وثبت على ذلك  ينو مل
عتق ولو قال هذا موالي أو يا موالي عتق ولو قال يا أبين أو يا أخي مل يعتق ولو قال ياابن ال يعتق وكذا إذا قال يا 

هذا ابين عتق عند أيب حنيفة رمحه اهللا وإن قال ألمته أنت طالق أو بين أو يا بنية وإن قال لغالم ال يولد مثله ملثله 
بائن أو ختمري ونوى به العتق مل تعتق وإذا قال لعبده أنت مثل احلر مل يعتق ولو قال ما أنت إال حر عتق ولو قال 

  رأسك رأس حر ال يعتق ولو قال رأسك رأس حر عتق 

  فصل

عتق عبدا لوجه اهللا تعاىل أو للشيطان أو للصنم عتق وعتق املكره ومن ملك ذا رحم حمرم منع عتق عليه ومن أ
والسكران واقع وإن أضاف العتق إىل ملك أو شرط صح كما يف الطالق وإذا خرج عبد احلريب ألينا مسلما عتق 

املال وإن أعتق حامال عتق محلها تبعا هلا ولو أعتق احلمل خاصة عتق دوهنا ولو أعتق احلمل على مال صح وال جيب 



  وولد اآلمة من موالها حر وولدها من زوجها مملوك لسيدها وولد احلرة حر على كل حال 
  باب العبد يعتق بعضه  

وإذا أعتق املوىل بعض عبده عتق ذلك القدر ويسعى يف بقية قيمته ملواله عندأيب حنيفة رمحه اهللا وقاال يعتق كله وإذا 
عتق فإن كان موسرا فشريكه باخليار إن شاء أعتق وإن شاء ضمن  كان العبد بني شريكني فأعتق أحدمها نصيبه

شريكه قيمة نصيبه وإن شاء استسعى العبد فإن ضمن رجع العتق على العبد والوالء للمعتق وإن أعتق أو استسعى 
ا يف فالوالء بينهما وإن كان املعتق معسرا فالشريك باخليار إن شاء أعتق وإن شاء استسعى العبد والوالء بينهم

الوجهني وهذا عند أيب حنيفة رمحه اهللا وقاال ليس له إال الضمان مع اليسار والسعاية مع اإلعسار وال يرجع املعتق 
على العبد والوالء للمعتق ولو شهد كل واحد من الشريكني على صاحبه بالعتق سعى العبد لكل واحد منهما يف 

اهللا وقال أبو يوسف وحممد رمحهما اهللا إن كانا موسرين فال  نصيبه موسرين كانا أو معسرين عند أيب حنيفة رمحه
سعاية عليه وإن كانا معسرين سعى هلما وإن كان أحدمها موسرا واآلخر معسرا سعى للموسر منهما وال يسعى 
للمعسر منهما ولو قال أحد الشريكني إن مل يدخل فالن هذه الدار غدا فهو حر وقال اآلخر إن دخل فهو حر 

غد وال يدري أدخل أم ال عتق النصف وسعى هلما يف النصف اآلخر وهذا عند أيب حنيفة وأيب يوسف فمضى ال
رمحهما اهللا وقال حممد يسعى يف مجيع قيمته ولو حلفا على عبدين كل واحد منهما ألحدمها بعينه مل يعتق واحد 

اآلخر انه ابن شريكه أو مل يعلم منهما وإذا اشترى الرجالن ابن أحدمها عتق نصيب األب وال ضمان عليه علم 
وكذا إذا ورثاه والشريك باخليار إن شاء أعتق نصيبه وإن شاء استسعى العبد وإن بدأ األجنيب فاشترى نصفه مث 

اشترى األب نصفه اآلخر وهو موسر فاألجنيب باخليار إن شاء ضمن األب وإن شاء استسعى االبن يف نصف قيمته 
ر فال ضمان عليه عند أيب حنيفة رمحه اهللا وقاال يضمن إذا كان موسرا وإذا كان ومن اشترى نصف ابنه وهو موس

العبد بني ثالثة نفر فدبره أحدهم وهو موسر مث أعتقه اآلخر وهو موسر فأرادوا الضمان فللساكت أن يضمن املدبر 
  لثلث الذيثلث قيمته فناوال يضمن املعتق وللمدبر أن يضمن املعتق ثلث قيمته مدبرا وال يضمنه ا

ضمن وهذا عند أيب حنيفة رمحه اهللا وقاال العبد كله للذي دبره أول مرة ويضمن ثلثي قيمته لشريكه موسرا كان أو 
معسرا وإذا كانت جارية بني رجلني زعم أحدمها أهنا أم ولد لصاحبه وأنكر ذلك اآلخر فهي موقوفة يوما ويوما 

إن شاء املنكر استسعى اجلارية يف نصف قيمتها مث تكون حرة ال سبيل ختدم املنكر عند أيب حنيفة رمحه اهللا وقاال 
عليها وإن كانت أم ولد بينهما فأعتقها أحدمها وهو موسر فال ضمان عليه عند أيب حنيفة رمحه اهللا وقاال يضمن 

  نصف قيمتها 
  باب عتق أحد العبدين  

ج واحد ودخل آخر فقال أحدكما حر مث مات ومل ومن كان له ثالثة أعبد دخل عليه اثنان فقال أحدكما حر مث خر
يبني عتق من الذي أعيد عليه القول ثالثة أرباعة ونصف كل واحد من اآلخرين عند أيب حنيفة وأيب يوسف رمحهما 

اهللا وقال حممد رمحه اهللا كذلك إال يف العبد اآلخر فإنه يعتق ربعه فإن كان القول منه يف املرض قسم الثلث على هذا 
كان هذا يف الطالق وهن غري مدخوالت هبن ومات الزوج قبل البيان سقط من مهر اخلارجة ربعه ومن مهر ولو 

الثابتة ثالثة أمثانه ومن مهر الداخلة مثنه ومن قال لعبديه أحدكما حر فباع أحدمها أو مات أو قا له أنت حر بعد 
إحدامها وكذا لو وطىء إحدامها ولو قال ألمتيه مويت عتق اآلخر وكذلك لو قال المرأتيه إحداكما طالق مث ماتت 

إحداكما حرة مث جامع إحدامها مل تعتق اآلخرى عند أيب حنيفة رمحه اهللا وقاال تعتق ومن قال ألمته إن كان أول ولد 
تلدينه غالما فأنت حرة فولدت غالما وجارية وال يدري أيهما ولد أوال عتق نصف األم ونصف اجلارية والغالم 



ذا شهد رجالن على رجل أنه أعتق أحد عبديه فالشهادة باطلة عند أيب حنيفة رمحه اهللا إال أن يكون يف وصية عبد وإ
وإن شهد أنه طلق إحدى نسائه جازت الشهادة وجيرب الزوج على أن يطلق إحداهن وقال أبو يوسف وحممد رمحهما 

  اهللا الشهادة يف العتق مثل ذلك
  باب احللف بالعتق  

ا دخلت الدار فكل مملوك يل يومئذ حر وليس له مملوك فاشترى مملوكا مث دخل عتق ولو مل يكن قال يف ومن قال إذ
ميينه يومئذ مل يعتق ومن قال كل مملوك يل ذكر فهو حر وله جارية حامل فولدت ذكرا مل يعتق وإن قال كل مملوك 

ترى آخر مث جاء بعد غد عتق الذي يف ملكه أملكه حر بعد غد أو قال كل مملوك يل فهو حر بعد غد وله مملوك فاش
يوم حلف ولو قال كل مملوك أملكه أو قال كل مملوك يل حر بعد مويت وله مملوك فاشترى مملوكا آخر فالذي كان 

  عنده وقت اليمني مدبر واآلخر ليس مبدبر وإن مات عتقا من الثلث 
ولو علق عتقه بأداء املال صح وصار مأذونا وإن باب العتق على جعل ومن أعتق عبده على مال فقبل العبد عتق  

أحضر املال أجربه احلاكم على قبضه وعتق العبد ومن قال لعبده أنت حر بعد مويت على ألف درهم فالقبول بعد 
املوت ومن أعتق عبده على خدمته أربع سنني فقبل العبد فعتق مث مات من ساعته فعليه قيمة نفسه يف ماله عند أيب 

 يوسف وقال حممد عليه قيمة خدمته أربع سنني ومن قال آلخر اعتق أمتك على ألف درهم على أن حنيفة وأيب
تزوجنيها ففعل فأبت أن تتزوجه فالعتق جائز وال شيء على اآلمر ولو قال اعتق أمتك عين على ألف درهم واملسألة 

  وما أصاب املهر بطل عنه حباهلا قسمت األلف على قيمتها ومهر مثلها فما أصاب القيمة أداه اآلمر 
  باب التدبري  

إذا قال املوىل ململوكه إذا مت فأنت حر أو أنت حر عن دبر مين أو أنت مدبر أو قد دبرتك فقد صار مدبرا مث ال 
جيوز بيعه وال هبته وال إخراجه عن ملكه إال إىل احلرية وللموىل أن يستخدمه ويؤاجره وإن كانت أمة وطئها وله أن 

ا مات املوىل عتق املدبر من ثلث ماله وولد املدبرة مدبر وإن علق التدبري مبوته على صفة مثل أن يقول إن يزوجهافإذ
مت من مرضي هذا أو سفري هذا أو من مرض كذا فليس مبدبر وجيوز بيعه فإن مات املوىل على الصفة اليت ذكرها 

  عتق كما يعتق املدبر 
  باب االستيالد  

ها فقد صارت أم ولد له ال جيوز بيعها وال متليكها وله وطؤها واستخدامها وإجارهتا إذا ولدت األمة من موال
وتزوجيها وال يثبت نسب ولدها إال أن يعترف به فإن جاءت بعد ذلك بولد ثبت نسبه بغري إقرار إال أنه إذا نفاه 

مات املوىل عتقت من مجيع ينتفي بقوله فإن زوجها فجاءت بولد فهو يف حكم أمه والنسب يثبت من الزوج فإذا 
املال وال سعاية عليها يف دين املوىل للغرماء وإذا اسلمت أم ولد النصراين فعليها أن تسعى يف قيمتها ولو مات 

موالها عتقت بال سعاية ومن استولد أمة غريه بنكاح مث ملكها صارت أم ولد له وإذا وطىء جارية ابنه فجاءت 
ت أم ولد له وعليه قيمتها وليس عليه عقرها وال قيمة ولدها وإن وطىء أبو األب بولد فادعاه ثبت نسبه منه وصار

مع بقاء األب مل يثبت النسب ولو كان األب ميتا ثبت من اجلد كما يثبت نسبه من األب وإذا كانت اجلارية بني 
اهللا يصري نصيبه أم ولد شريكني فجاءت بولد فادعاه أحدمها ثبت نسبه منه وصارت أم ولد له وعند أيب حنيفة رمحه 

له مث يتملك نصيب صاحبه ويضمن نصف قيمتها ويضمن نصف عقرها وال يغرم قيمة ولدها وإن ادعياه معا ثبت 
نسبه منهما وكانت األمة أم ولد هلما وعلى كل واحد منهما نصف العقر قصاصا مباله على اآلخر ويرث االبن من 

ه مرياث أب واحد وإذا وطىء املوىل جارية مكاتبه فجاءت بولد فادعاه كل واحد منهما مرياث ابن كامل ويرثان من



فإن صدقه املكاتب ثبت نسب الولد منه وعليه عقرها وقيمة ولدها وال تصري اجلارية أم ولد له وإن كذبه املكاتب 
  كتاب اإلميان = يف النسب مل يثبت فلو ملكه يوما ثبت نسبه منه

الغموس وميني منعقدة وميني لغو فالغموس هو احللف على أمر ماض يتعمد الكذب اإلميان على ثالثة أضرب اليمني 
فيه فهذه اليمني يأمث فيها صاحبها وال كفارة فيها إال التوبة واالستغفار واملنعقدة ما حيلف على أمر يف املستقبل أن 

أمر ماض وهو يظن أنه كما قال يفعله أو ال يفعله وإذا حنث يف ذلك لزمته الكفارة واليمني اللغو أن حيلف على 
واألمر خبالفه فهذه اليمني نرجو ان ال يؤاخذ اهللا هبا صحاهبا والقاصد يف اليمني واملكره والناسي سواء ومن فعل 

  احمللوف عليه مكرها أو ناسيا فهو سواء 
  باب ما يكون ميينا وما ال يكون ميينا  

تعاىل كالرمحن والرحيم أو يصفة من صفاته اليت حيلف هبا عرفا كعزة واليمني باهللا تعاىل أو باسم آخر من أمساء اهللا 
اهللا وجالله وكربيائه إال قوله وعلم اهللا فإنه ال يكون ميينا ولو قال وغضب اهللا وسخطه مل يكن حالفا ومن حلف 

الواو كقوله  بغري اهللا مل يكن حالفا كالنيب والكعبة وكذا إذا حلف بالقرآن واحللف حبروف القسم وحروف القسم
واهللا والباء كقوله باهللا والتاء كقوله تاهللا وقد يضمر احلرف فيكون حالفا كقوله اهللا ال أفعل كذا ولو قال أقسم أو 

أقسم باهللا أو أحلف أو أحلف باهللا أو أشهد أو أشهد باهللا فهو حالف ولو قال بالفارسية سوكند ميخورم حبداي 
إمي اهللا وكذا قوله وعهد اهللا وميثاقه وكذا إذا قال على نذر أو نذر اهللا وإن قال إن يكون ميينا وكذا قوله لعمر اهللا و

فعلت كذا فهو يهودي أو نصراين أو كافر يكون ميينا ولو قال إن فعلت كذا فعلي غضب اهللا أو سخط اهللا فليس 
  حبالف وكذا إذا قال إن فعلت كذا فأنا زان أو سارق أو شارب مخر أو آكل ربا 

  يف الكفارةفصل 

كفارة اليمني عتق رقبة جيزى فيها ما جيزى يف الظهار وإن شاء كسا عشرةمساكني كل واحد ثوبا فما زاد وأدناه ما 
جيوز يف الصالة وإن شاء أطعم عشرة مساكني كاإلطعام يف كفارة الظهار فإن مل يقدر على أحد األشياء الثالثة صام 

على احلنث مل جيزه مث ال يسترد من املسكني ومن حلف على معصية مثل أن ال ثالثة أيام متتابعات وإن قدم الكفارة 
يصلي أو يكلم أباه أو ليقتلن فالنا ينبغي أن حينث نفسه ويكفر عن ميينه وأذا حلف الكافر مث حنث يف حال كفره 

باحه كفارة ميني ولو أو بعد إسالمه فال حنث عليه ومن حرم على نفسه شيئا مما ميلكه مل يصر حمرما وعليه أن است
قال كل حل علي حرام فهو على الطعام والشراب إال أن ينوي غري ذلك ومن نذر نذرا مطلقا فعليه الوفاء وأن 
علق النذر بشرط فوجد الشرط فعليه الوفاء بنفس النذر وعن أيب حنيفة رمحه اهللا أنه رجع عنه وقال إذا قال إن 

ما أملكه أجزأه من ذاك كفارة ميني وهو قول حممد رمحه اهللا ومن  فعلت كذا فعلي حجة أو صوم سنة أو صدقة
  حلف علي ميني وقال إن شاء اهللا متصال بيمينه فال حنث عليه 

  باب اليمني يف الدخول والسكىن  
ومن حلف ال يدخل بيتا فدخل الكعبة أو املسجد أو البيعة أو الكنيسة مل حينث وكذا إذا دخل دهيليزا أو ظلة باب 

ار وإن دخل صفة حنث ومن حلف ال يدخل دارا فدخل دارا خربة مل حينث ولو حلف ال يدخل هذه الدار الد
فخربت مث بنيت أخرى فدخلها حينث وإن جعلت مسجدا أو محاما أو بستانا أو بيتا فدخله مل حينث وإن حلف ال 

ا آخر فدخله مل حينث ومن حلف ال يدخل هذا البيت فدخله بعد ما اهندم وصار صحراء مل حينث وكذا إذا بىن بيت
يدخل هذه الدار فوقف على سطحها حنث وكذا إذا دخل دهليزها وإن وقف يف طاق الباب حبيث إذا أغلق الباب 



كان خارجا مل حينث ومن حلفال يدخل هذه الدار وهو فيها مل حينث بالقعود حىت خيرج مث يدخل ولو حلف ال يلبس 
احلال مل حينث فإن لبث على حاله ساعة حنث ومن حلف ال يسكن هذه الدار  هذا الثوب وهو البسه فنزعه يف

  فخرج بنفسه ومتاعه وأهله فيها ومل يرد الرجوع إليها حنث 
  باب اليمني يف اخلروج واإلتيان والركوب وغري ذلك  

له برضاه ال ومن حلف ال خيرج من املسجد فأمر إنسانا فحمله فأخرجه حنث ولو أخرجه مكرها مل حينث ولو مح
بأمره ال حينث ولو حلف ال خيرج من داره إال إىل جنازة فخرج إليها مث أتى حاجة أخرى مل حينث ولو حلف ال 

خيرج إىل مكة فخرج يريدها مث رجع حنث ولو حلف ال يأتيها مل حينث حىت يدخلها فإن حلف ليأتني البصرة فلم 
و حلف ليأتينه غدا إن استطاع فهذا على استطاعة الصحة يأهتا حىت مات حنث يف آخر جزء من أجزاء حياته ول

دون القدرة وفسره يف اجلامع الصغري وقال إذا مل ميرض ومل مينعه السلطان ومل جيىء أمر ال يقدر على إتيانه فلم يأته 
هلا مرة حنث وإن عىن استطاعة القضاء دين فيما بينه وبني اهللا تعاىل ومن حلف ال خترج امرأته إال بإذنه فأذن 

فخرجت مث خرجت مرة أخرى بغري إذنه حنث وال بد من اإلذن يف كل خروج ولو قال إال أن آذن لك فأذن هلا 
مرة واحدة فخرجت مث خرجت بعدها بغري إذنه مل حينث ولو أرادت املرأة اخلروج فقال إن خرجت فأنت طالق 

تغذيت فعبدي حر فخرج فرجع إىل منزله  فجلست مث خرجت مل حينث لو قال له رجل اجلس فتغد عندي فقال إن
  وتغدى مل حينث ومن حلف ال يركب دابة فالن فركب دابة عبد مأذون له مديون أو غري مديون مل حينث 

  باب اليمني يف األكل والشرب  
 ومن حلف ال يأكل من هذه النخلة فهو على مثرها وإن حلف ال يأكل منهذا البسر فصار رطبا فأكله مل حينث وكذا
إذا حلف ال يأكل من هذا الرطب أو من هذا اللنب فصار مترا أو صار اللنب شريازا مل حينث ولو حلف ال يأكل حلم 
هذا احلمل فأكل بعدما صار كبشا حنث ومن حلف ال يأكل بسرا فأكل رطبا مل حينث ومن حلف ال يأكل رطبا أو 

 حنيفة وقاال ال حينث يف الرطب ولو حلف ال بسرا أو حلف ال يأكل رطبا وال بسرا فأكل مذنبا حنث عند أيب
يشتري رطبا فاشترى كباسة بسر فيها رطب ال حينث ولو كانت اليمني على األكل حينث ومن حلف ال يأكل حلما 

فأكل حلم السمك ال حينث وإن أكل حلم خنزير أو حلم إنسان حينث وكذا إذا أكل كبدا أو كرشا ولو حلف ال 
مل حينث إال يف شحم البطن عند أيب حنيفة وقاال حينث يف شحم الظهر أيضا ولو حلف ال  يأكل أو ال يشتري شحما

يشتري أو ال يأكل حلما أو شحما فاشترى إلية أو أكلها مل حينث ومن حلف ال يأكل من هذه احلنطة مل حينث حىت 
ا ولو حلف ال يأكل من هذا يقضمها ولو أكل من خبزها مل حينث عند أيب حنيفة وقاال إن أكل من خبزها حنث أيض

الدقيق فأكل من خبزه حنث ولو استفه كما هو ال حينث ولو حلف ال يأكل خبزا فيمينه على ما يعتاد أهل املصر 
أكله خبزا ولو أكل من خبز القطائف ال حينث وكذا إذا أكل خبز األرز بالعراق مل حينث ولو حلف ال يأكل الشواء 

واجلزر وإن حلف ال يأكل الطبيخ فهو على ما يطبخ من اللحم ومن حلف ال يأكل فهو على اللحم دون الباذجنان 
الرؤوس فيمينه على ما يكبس يف التنانري ويباع يف املصر ويف اجلامع الصغري لو حلف ال يأكل رأسا فهو على رؤوس 

صة ومن حلف ال يأكل فاكهة البقر والغنم عند أيب حنيفة رمحه اهللا وقال أبو يوسف وحممد رمحهما اهللا على الغنم خا
فأكل عنبا أو رمانا أو رطبا أو قثاء أو خيارا مل حينث وإن أكل تفاحا أو بطيخا أو مشمشا حنث وهذا عند أيب حنيفة 
رمحه اهللا وقال أبو يوسف وحممد حنث يف العنبوالرطب والرمان أيضا ولو حلف ال يأتدم فكل شيء اصطبغ به فهو 

امللح أدام وهذا عند أيب حنيفة وأيب يوسف وقال حممد كل ما يؤكل مع اخلبز غالبا فهو أدام والشواء ليس بأدام و
أدام وإذا حلف ال يتغدى فالغداء األكل من طلوع الفجر إىل الظهر والعشاء من صالة الظهر إىل نصف الليل 



ال عنيت شيئا والسحور من نصف الليل إىل طلوع الفجر ومن قال إن لبست أو أكلت أو شربت فعبدي حر وق
دون شيء مل يدين يف القضاء وغريه وإن قال إن لبست ثوبا أو أكلت طعاما أو شربت شرابا مل يدين يف القضاء 

خاصة ومن حلف ال يشرب من دجلة فشرب منها بإناء مل حينث حىت يكرع منها كرعا عند أيب حنيفة وإن حلف ال 
مل أشرب املاء الذي يف هذا الكوز اليوم فامرأته طالق  يشرب من ماء دجلة فشرب منها بإناء حنث ومن قال إن

وليس يف الكوز ماء مل حينث فإن كان فيه ماء فأهريق قبل الليل مل حينث وهذا عند أيب حنيفة وحممد وقال أبو يوسف 
يف حينث يف ذلك كله ولو كانت اليمني مطلقة ففي الوجه األول ال حينث عندمها وعند أيب يوسف حينث يف احلال و

  الوجه الثاين حينث يف قوهلم مجيعا ومن حلف ليصعدن السماء أو ليقلنب هذا احلجر ذهبا انعقدت ميينه وحنث عقيبها 
  باب اليمني يف الكالم  

ومن حلف ال يكلم فالنا فكلمه وهو حبيث يسمع إال أنه نائم حنث ولو حلف ال يكلمه إال بإذنه فأذن له ومل يعلم 
إن حلف ال يكلمه شهرا فهو من حني حلف وإن حلف ال يتكلم فقرأ القرآن يف صالته ال باإلذن حىت كلمه حنث و

حينث وإن قرأ يف غري صالته حنث ولو قال يوم أكلم فالنا فامرأته طالق فهو على الليل والنهار وإن عىن النهار 
ت فالناإال أن يقدم فالن أو خاصة دين يف القضاء ولو قال ليلة أكلم فالنا فهو على الليل خاصة ولو قال إن كلم

قال حىت يقدم فالن أو قال إال أن يأذن فالن أو حىت يأذن فالن فامرأته طالق فكلمه قبل القدوم واإلذن حنث ولو 
كلمه بعد القدوم واإلذن مل حينث وإن ماتفالن سقطت اليمني ومن حلف ال يكلم عبد فالن ومل ينو عبدا بعينه أو 

فباع فالن عبده أو بانت منه امرأته أو عادى صديقه فكلمهم مل حينث وإن كانت ميينه  امرأة فالن أو صديق فالن
على عبد بعينه بان قال عبد فالن هذا أو امرأة فالن بعينها أو صديق فالن بعينه مل حينث يف العبد وحنث يف املرأة 

حلف ال يدخل دار فالن هذه والصديق وهذا قول أيب حنيفة وأيب يوسف وقال حممد حينث يف العبد أيضا وإن 
فباعها مث دخلها فهو على هذا االختالف وإن حلف ال يكلم صاحب هذا الطيلسان فباعه مث كلمه حنث ومن 

  حلف ال يكلم هذا الشاب فكلمه وقد صار شيخا حنث 

  فصل

ا وقال أبو حنيفة ومن حلف ال يكلم فالنا حينا أو زمانا أو احلني أو الزمان فهو على ستة أشهر وكذا الدهر عندمه
الدهر ال أدري ما هو ولو حلف ال يكلمه أياما فهو على ثالثة أيام وكذا اجلواب عنده يف اجلمع والسنني ومن قال 

  لعبده أن خدمتين أياما كثرية فأنت حر فاأليام الكثرية عند أيب حنيفة رمحه اهللا عشرة أيام 
  باب اليمني يف العتق والطالق  

ا ولدت ولدا فأنت طالق فولدت ولدا ميتا طلقت وكذلك إذا قال ألمته إذا ولدت ولدا فأنت ومن قال المرأته إذ
حرة ولو قال إذا ولدت ولدا فهو حر فولدت ولدا ميتا مث آخر حيا عتق احلي بعده عند أيب حنيفة وقاال ال يعتق 

ن معا مث آخر مل يعتق واحد منهم واحد منهما وإذا قال أول عبد اشتريه فهو حر فاشترى عبدا عتق فإن اشترى عبدي
وإن قال أول عبد أشتريه وحده فهو حر عتق الثالث وإن قال آخر عبد أشتريه فهو حر فاشترى عبدا مث مات مل 

يعتق ولو اشترى عبدا مث عبدا مث مات عتق اآلخر ويعتق يوم اشتراه عند أيب حنيفة رمحه اهللا حىت يعترب من مجيع املال 
ومن قال كل عبد بشرنيبوالدة فالنة فهو حر فبشره ثالثة متفرقني عتق األول وإن بشروه معا  قاال يعتق يوم مات

عتقوا ولو قال إن اشتريت فالنا فهو حر فاشتراه ينوي به كفارة ميينه مل جيزه وإن اشترى إياه ينوي عن كفارة ميينه 
ي حرة فتسري جارية كانت يف ملكه عتقت أجزأه عندنا ولو اشترى أم ولده مل جيزه ومن قال إن تسربت جارية فه



وإن اشترى جارية فتسراها مل تعتق هبذه اليمني ومن قال كل مملوك يل حر تعتق أمهات أوالده ومدبروه وعبيده وال 
يعتق مكاتبوه إال أن ينويهم ومن قال لنسوة له هذه طالق أو هذه وهذه طلقت األخرية وله اخليار يف األوليني وكذا 

  بيده هذا حر أو هذا وهذا عتق األخري إذا قال لع
  باب اليمني يف البيع والشراء والتزوج وغري ذلك  

ومن حلف ال يبيع أو ال يشتري أو ال يؤاجر فوكل من فعل ذلك مل حينث إال أن ينوي ذلك ويكون احلالف ذا 
أتكلم به مل يدين يف  سلطان ومن حلف ال يتزوج أو ال يطلق أو ال يعتق فوكل بذلك حنث ولو قال عنيت أن ال

القضاء خاصة ولو حلف ال يضرب عبده أو ال يذبح شاته فأمر غريه ففعل حينث يف ميينه ولو قال عنيت أال أتوىل 
ذلك بنفسي دين يف القضاء ومن حلف ال يضرب ولده فأمر إنسانا فضربه مل حينث يف ميينه ومن قال لغريه إن بعت 

لوف عليه ثوبه يف ثياب احلالف فباعه ومل يعلم مل حينث ومن قال هذا العبد لك هذا الثوب فامرأته طالق فدس احمل
حر إن بعته فباعه على أنه باخليار عتق وكذلك لو قال املشتري أن أشتريته فهو حر فاشتراه على أنه باخليار عتق 

ا قالت املرأة لزوجها تزوجت ومن قال إن مل أبع هذ العبد أو هذه األمة فامرأته طالق فأعتق أو دبر طلقت امرأته وإذ
  علي فقال كل امرأة يل طالق ثالثا طلقت هذه اليت حلفته يف القضاء 

  باب اليمني يف احلج والصالة والصوم  
ومن قال وهو يف الكعبة أو يف غريها على املشي إىل بيت اهللا أو إلىالكعبة فعليه حجة أو عمرة ماشيا وإن شاء 

خلروج أو الذهاب إىل بيت اهللا تعاىل فال شيء ولو قال علي املشي إىل احلرم أو ركب واهراق دما ولو قال علي ا
إىل الصفا واملروة فال شيء عليه وقال أبو يوسف وحممد يف قوله على املشي إىل احلرم حجة أو عمرة ومن قال 

ه وهذا عند أيب عبدي حر إن مل أحج العام فقال حججت وشهد شاهدان على أنه ضحى العام بالكوفة مل يعتق عبد
حنيفة وأيب يوسف وقال حممد يعتق ومن حلف ال يصوم فنوى الصوم ساعة مث أفطر من يومه حنث ولو حلف ال 

يصوم يوما أو صوما فصام ساعة مث أفطر مل حينث ولو حلف ال يصلي فقام وقرأ وركع مل حينث وإن سجد مع ذلك 
  ركعتني مث قطع حنث ولو حلف ال يصلي صالة ال حينث مامل يصل 

  باب اليمني يف لبس الثياب واحللى وغري ذلك  
ومن قال المرأته أن لبست من غزلك فهو هدي فاشترى قطنا فغزلته ونسجته فلبسه فهو هدي عند أيب حنيفة وقاال 

ليس عليه أن يهدي حىت تغزل من قطن ملكه يوم حلف ومن حلف ال يلبس حليا فلبس خامت فضة مل حينث وإن 
نث ولو لبس عقد لؤلؤ غري مرصع ال حينث عند أيب حنيفة وقاال حينث ومن حلف ال ينام على كان من ذهب ح

فراش فنام عليه وفوقه قرام حنث وإن جعل فوقه فراشا آخر فنام مل حينث ولو حلف ال جيلس على األرض فجلس 
  حصري حنث على بساط أو حصري مل حينث وإن حلف ال جيلس على سرير فجلس على سرير فوقه بساط أو 

  باب اليمني يف القتل والضرب وغريه  
ومن قال آلخر إن ضربتك فعبدي حر فمات فضربه فهو على احلياة وكذا الكالم والدخول ولو قال إن غسلتك 

فعبدي حر فغسله بعدما مات حينث ويف شرح الطحاوي األصل أن كل فعل يلذ ويؤمل ويغم ويسر يقع على احلياة 
شتم واجلماع والكسوة والدخول عليه اه ومن ال يضرب امرأته فمد شعرها أو خنقها أو دوناملمات كالضرب وال

  عضها حنث ومن قال إن مل أقتل فالنا فامرأته طالق وفالن ميت وهو عامل به حنث وإن مل يعلم به ال حينث 
  باب اليمني يف تقاضي الدراهم  

ن قال إىل بعيد فهو أكثر من الشهر ومن حلف ومن حلف ليقضني دينه إىل قريب فهو على ما دون الشهر وإ



ليقضني فالنا دينه اليوم مقضاه مث وجد فالن بعضها زيوفا أو نبهرجة أو مستحقة مل حينث احلالف وإن وجدها 
رصاصا أو ستوقة حنث وإن باعه هبا عبدا وقبضه بر يف ميينه وإن وهبها له مل يرب ومن حلف ال يقبض دينه درمها 

بعضه مل حينث حىت يقبض مجيعه متفرقا فإن قبض دينه يف وزنني ومل يتشاغل بينهما إال بعمل الوزن دون درهم فقبض 
مل حينث وليس ذلك بتفريق ومن قال إن كان يل إال مائة درهم فامرأته طالق فلم ميلك إال مخسني درمها مل حينث 

  وكذلك لو قال غري مائة أو سوى مائة 

  مسائل متفرقة

كذا تركه أبدا وإن حلف ليفعلن كذا ففعله مرة واحدة بر يف ميينه وإذا استحلف الوايل رجال  وإذا حلف ال يفعل
ليعلمنه بكل داعر دخل البلد فهذا على حال واليته خاصة ومن حلف أن يهب عبده لفالن فوهبه ومل يقبل فقد بر 

يشتري بنفسجا وال نية له فهو على يف ميينه ومن حلف ال يشم رحيانا فشم وردا أو يامسينا ال حينث ولو حلف ال 
  كتاب احلدود = دهنه وإن حلف على الورد فاليمني على الورق 

الزنا يثبت بالبينة واإلقرار فالبينة أن تشهد أربعة من الشهود على رجل أو امرأة بالزنا وأذا شهدوا يسأهلم اإلمام 
ا ذلك وقالوا رأيناه وطئها يف فرجها كامليل عن الزنا ما هو وكيف هو وأين زىن ومىت زىن ومبن زىن فإذا بينو

فياملكحلة وسأل القاضي عنهم فعدلوا يف السر والعالنية حكم بشهادهتم واإلقرار أن يقر البالغ العاقل على نفسه 
بالزنا أربع مرات يف أربعة جمالس من جمالس املقر كلما أقر رده القاضي فإذا مت إقراره أربع مرات سأله عن الزنا ما 

و وكيف هو وأين زىن ومبن زىن فإذا بني ذلك لزمه احلد فإن رجع املقر عن إقراره قبل إقامة احلد أو يف وسطه قبل ه
  رجوعه وخلى سبيله ويستحب لإلمام أن يلقن املقر الرجوع فيقول له لعلك ملست أو قبلت 

  فصل

رض فضاء ويبتدىء الشهود برمجه مث وإذا وجب احلد وكان الزاين حمصنا رمجه باحلجارة حىت ميوت وخيرجه إىل أ
اإلمام مث الناس فإن امتنع الشهود من االبتداء سقط احلد وإن كان مقرا ابتدأ اإلمام مث الناس ويغسل ويكفن 

ويصلى عليه وإن مل يكن حمصنا وكان حرا فحده مائة جلدة يأمر اإلمام بضربه بسوط ال مثرة له ضربا متوسطا 
رب على أعضائه إال رأسه ووجهه وفرجه ويضرب يف احلدود كلها قائما غري ممدود وتنزع عنه ثيابه ويفرق الض

وإن كان عبدا جلده مخسني جلدة والرجل واملرأة يف ذلك سواء غري أن املرأة ال ينزع من ثياهبا إال الفرو واحلشو 
ده إال بإذن اإلمام وتضرب جالسة وإن حفر هلا يف الرجم جاز وال حيفر للرجل وال يقيم املوىل احلد على عب

وإحصان الرجم أن يكون حرا عاقال بالغا مسلما قد تزوج امرأة نكاحا صحيحا ودخل هبا ومها على صفة اإلحصان 
وال جيمع يف احملصن بني الرجم واجللد وال جيمع على البكر بني اجللد والنفي إال أن يرى اإلمام يف ذلك مصلحة 

يض وحده الرجم رجم وإن كان حده اجللد مل جيلد حىت يربأ وإذا زنت احلامل فيغربه على قدر ما يرى وإذا زىن املر
  مل حتد حىت تضع محلها وإن كان حدها اجللد مل جتلد حىت تتعاىل من نفاسها 

  باب الوطء الذي يوجب احلد والذي ال يوجبه  
هنا على حرام حد ولو قال هلا أنت الوطءاملوجب للحد هو الزنا ومن طلق امرأته ثالثا مث وطئها يف العدة وقالعلمت أ

خلية أو برية أو أمرك بيدك فاختارت نفسها مث وطئها يف العدة وقال علمت أهنا على حرام مل حيد وال حد على من 
وطىء جارية ولده وولد ولده وإن قال علمت أهنا على حرام ويثبت النسب منه وعليه قيمة اجلارية وإذا وطىء 



جته وقال ظننت أهنا حتل يل فال حد عليه وال على قاذفه وإن قال علمت أهنا على حرام حد جارية أبيه أو أمه أو زو
وكذا العبد إذا وطىء جارية مواله وإن وطىء جارية أخيه أو عمه وقال ظننت أهنا حتل يل حد ومن زفت إليه غري 

ة على فراشه فوطئها فعليه احلد امرأته وقالت النساء أهنا زوجتك فوطئها ال حد عليه وعليه املهر ومن وجد امرأ
ومن تزوج امرأة ال حيل له نكاحها فوطئها ال جيب عليه احلد عند أيب حنيفة ومن وطىء أجنبية فيما دون الفرج 

يعزر ومن أتى امرأة يف املوضع املكروه أو عمل عمل قوم لوط فال حد عليه عند أيب حنيفة ويعزر وزاد يف اجلامع 
وقاال هو كالزنا فيحد ومن وطىء هبيمة فال حد عليه ومن زىن يف دار احلرب أو يف دار الصغري ويودع يف السجن 

البغي مث خرج إلينا ال يقام عليه احلد وإذا دخل حريب دارنا بأمان فزىن بذمية أو زىن ذمي حبربية حيد الذمي والذمية 
مي وقال أبو يوسف رمحه اهللا حيدون كلهم عند أيب حنيفة وال حيد احلريب واحلربية وهو قول حممد رمحه اهللا يف الذ

وإذا زىن الصيب أو اجملنون بامرأة طاوعته فال حد عليه وال عليها وإن زىن صحيح مبجنونة أو صغرية جيامع مثلها حد 
الرجل خاصة ومن أكرهه السلطان حىت زىن فال حد عليه ومن أقر أربع مرات يف جمالس خمتلفة أنه زىن بفالنة 

ين أو أقرت بالزنا وقال الرجل تزوجتها فال حد عليه وعليه املهر يف ذلك ومن زىن جبارية فقتلها وقالت هي تزوج
فإنه حيد وعليه القيمة وكل شيء صنعة اإلمام الذي ليس فوقه إمام فال حد عليه إال القصاص فإنه يؤخذ به 

  وباألموال 
  باب الشهادة على الزنا والرجوع عنها  

تقادم مل مينعهم عن إقامته بعدهم عن اإلمام مل تقبلشهادهتم إال يف حد القذف خاصة ويف وإذا شهد الشهود حبد م
اجلامع الصغري وإذا شهد عليه الشهود بسرقة أو بشرب مخر أو بزنا بعد حني مل يؤخذ به وضمن السرقة وإذا 

وهو غائب مل يقطع وإن شهدوا على رجل أنه زنا بفالنة وفالنة غائبة فإنه حيد وإن شهدوا أنه سرق من فالن 
شهدوا أنه زىن بامرأة ال يعرفوهنا مل حيد وإن أقر بذلك حد وإن شهد اثنان أنه زىن بفالنة فاستكرهها وآخران أهنا 

طاوعته درىء احلد عنهما مجيعا عند أيب حنيفة وقاال حيد الرجل خاصة وإن شهد اثنان أنه زىن بامرأة بالكوفة 
درىء احلد عنهما مجيعا وإن اختلفوا يف بيت واحد حد الرجل واملرأة وإن شهد اربعة وآخران أنه زىن هبا بالبصرة 

أنه زىن بامرأة بالنخيلة عند طلوع الشمس وأربعة أنه زىن هبا عند طلوع الشمس بدير هند درىء احلد عنهم مجيعا 
لى رجل بالزنا وهم عميان وإن شهد أربعة على امرأة بالزنا وهي بكر درىء احلد عنهما وعنهم وإن شهد أربعة ع

أو حمدودون يف قذف أو أحدهم عبد أو حمدود يف قذف فإهنم حيدون وال حيد املشهود عليه وإن شهدوا بذلك وهم 
فساق أو ظهر أهنم فساق مل حيدوا وإن نقص عدد الشهود عن أربعة حدوا وإن شهد أربعة على رجل بالزنا فضرب 

ا يف قذف فإهنم حيدون وليس عليهم وال على بيت املال أرش الضرب وإن بشهادهتم مث وجد أحدهم عبدا أو حمدود
رجم فديته على بيت املال وهذا عند أيب حنيفة وقاال أرش الضرب أيضا على بيت املال وإن شهد أربعة على شهادة 

وإذا شهد أربعة على أربعة على رجل بالزنا مل حيد فإن جاء األولون فشهدوا على املعاينة يف ذلك املكان مل حيد أيضا 
رجل بالزنا فرجم فكلما رجع واحد حد الراجع وحده وغرم ربع الدية فإن مل حيد املشهود عليه حىت رجع واحد 
منهم حدوا مجيعا وسقط احلد عن املشهود عليه فإن كانوا مخسة فرجع أحدهم فال شيء عليه فإن رجع آخر حدا 

نا فزكوا فرجم فإذا الشهود جموس أو عبيد فالدية على املزكني عند وغرما ربع الدية وإن شهد أربعة على رجل بالز
أيب حنيفة وقاال هو على بيت املال وال ضمان على الشهود وإذا شهد أربعة على رجل بالزنافأمر القاضي برمجه 

ل وإذا فضرب رجل عنقه مث وجد الشهود عبيدا فعلى القاتل الدية وإن رجم مث وجدوا عبيدا فالدية على بيت املا
شهدوا على رجل بالزنا وقالوا تعمدنا النظر قبلت شهادهتم وإذا شهد أربعة على رجل بالزنا فأنكر اإلحصان وله 



امرأة قد ولدت منه فإنه يرجم فإن مل تكن ولدت منه وشهد عليه باإلحصان رجل وامرأتان رجم فإن رجع شهود 
  اإلحصان ال يضمنون 

  باب حد الشرب  
خذ ورحيها موجودة أو جاءوا به سكرانا فشهد الشهود عليه بذلك فعليه احلد وكذلك إذا أقر ومن شرب اخلمر فأ

ورحيها موجودة وإن أقر بعد ذهاب رائحتها مل حيد عند أيب حنيفة وأيب يوسف وقال حممد حيد فإن أخذه الشهود 
بل أن ينتهوا به حد يف قوهلم ورحيها توجد منه أو سكران فذهبوا به من مصر إىل مصر فيه اإلمام فانقطع ذلك ق

مجيعا ومن سكر من النبيذ حد وال حد على من وجد منه رائحة اخلمر أو تقيأها وال حيد السكران حىت يعلم أنه 
سكر من النبيذ وشربه طوعا وال حيد حىت يزول عنه السكر وحد اخلمر والسكر يف احلر مثانون سوطا يفرق على 

بدا فحده أربعون سوطا ومن أقر بشرب اخلمر أو السكر مث رجع مل حيد ويثبت بدنه كما يف حد الزنا وإن كان ع
الشرب بشهادة شاهدين وباإلقرار مرة واحدة وال تقبل فيه شهادة النساء مع الرجال والسكران الذي حيد هو 

الذي يهذى وخيتلط  الذي ال يعقل منطقا ال قليال وال كثريا وال يعقل الرجل من املرأة وهذا عند أيب حنيفة وقاال هو
  كالمه وال حيد السكران بإقراره على نفسه 

  باب حد القذف  
وإذا قذف الرجل رجال حمصنا أو امرأة حمصنة بصريح الزنا وطالب املقذوف باحلد حده احلاكم مثانني سوطا إن كان 

اذف عبدا جلد أربعني حرا ويفرق على أعضائه وال جيرد من ثيابه غري أنه ينزع عنه الفرو واحلشو وإن كان الق
سوطاواإلحصان أن يكون املقذوف حرا عاقال بالغا مسلما عفيفا عن فعل الزنا ومن نفى نسب غريه فقال لست 
ألبيك فإنه حيد ومن قال لغريه يف غضب لست بابن فالن ألبيه الذي يدعى له حيد ولو قال يف غري غضب ال حيد 

قال له يا ابن الزانية وأمه ميتة حمصنة فطالب االبن حبده حد القاذف  ولو قال لست بابن فالن يعين جده مل حيد ولو
وال يطالب حبد القذف للميت إال من يقع القدح يف نسبه بقذفه وهو الوالد والولد وإذا كان املقذوف حمصنا جاز 

يطالب أباه بقذف  البنه الكافر والعبد أن يطالب باحلد وليس للعبد أن يطالب مواله بقذف أمه احلرة وال لالبن أن
أمه احلرة املسلمة ومن قذف غريه فمات املقذوف بطل احلد ولو مات بعدما أقيم بعض احلد بطل الباقي ومن أقر 

بالقذف مث رجع مل يقبل رجوعه ومن قال لعريب يا نبطي مل حيد ومن قال لرجل يا ابن ماء السماء فليس بقاذف وإن 
فليس بقاذف ومن قال لغريه زنأت يف اجلبل وقال عنيت صعود اجلبل حد نسبه إىل عمه أو خاله أو إىل زوج أمه 

وهذا عند أيب حنيفة وأيب يوسف وقال حممد ال حيد ومن قال آلخر يا زاين فقال ال بل أنت فإهنما حيدان ومن قال 
أقر بولد مث نفاه المرأته يا زانية فقالت ال بل أنت حدت املرأة وال لعان ولو قالت زنيت بك فال حد وال لعان ومن 

فإنه يالعن وإن نفاه مث أقر به حد والولد ولده وإن قال ليس بابين وال بابنك فال حد وال لعان ومن قذف امرأة 
ومعها أوالد ال يعرف هلم أب أو قذف املالعنة بولد والولد حي أو قذفها بعد موت الولد فال حد عليه ولو قذف 

وطىء وطأ حراما يف غري ملكه مل حيد قاذفه وبيانه أن من قذف رجال وطىء  امرأة العنت بغري ولد فعليه احلد ومن
جارية مشتركة بينه وبني آخر فال حد عليه وكذا إذا قذف امرأة زنت يف نصرانيتها ولو قذف رجال أتى أمته وهي 

رضاعة ال حيد جموسية أو امرأته وهي حائض أو مكاتبة له فعليه احلد ولو قذف رجال وطىء أمته وهي اخته من ال
ولو قذف مكاتبا مات وترك وفاء الحد عليه ولو قذف جموسيا تزوج بأمه مث أسلم حيد عند أيب حنيفة وقاال ال حد 
عليهوإذا دخل احلريب دارنا بأمان فقذف مسلما حد وإذا حد املسلم يف قذف سقطت شهادته وإن تاب وإذا حد 



أسلم قبلت شهادته عليهم وعلى املسلمني وإن ضرب سوطا يف  الكافر يف قذف مل جتز شهادته على أهل الذمة فإن
  قذف مث أسلم مث ضرب ما بقي جازت شهادته ومن قذف أو زىن أو شرب غري مرة فحد فهو لذلك كله 

  فصل يف التعزير

فر أو ومن قذف عبدا أو أمة أو أم ولد أو كافرا بالزنا عزر وكذا إذا قذف مسلما بغري الزنا فقال يا فاسق أو يا كا
يا خبيث أو يا سارق ولو قال يا محار أو يا خنزير مل يعزر وإن رأى اإلمام أن يضم إىل الضرب يف التعزير احلبس 
= فعل وأشد الضرب التعزير مث حد الزنا مث حد الشرب مث حد القذف ومن حده اإلمام أو عزره فمات فدمه هدر 

  كتاب السرقة 
و ما يبلغ قيمته عشرة دراهم مضروبة من حرز ال شبهة فيه وجب عليه وإذا سرق العاقل البالغ عشرة دراهم أ

القطع والعبد واحلر يف القطع سواء وجيب القطع بإقراره مرة واحدة وهذا عند أيب حنيفة وحممد وقال أبو يوسف ال 
ة دراهم يقطع إال باإلقرار مرتني وجيب بشهادة شاهدين وإذا اشترك مجاعة يف سرقة فأصاب كل واحد منهم عشر

  قطع وإن أصابه أقل ال يقطع 
  باب ما يقطع فيه وماال يقطع  

وال قطع فيما يوجد تافها مباحا يف دار اإلسالم كاخلشب واحلشيش والقصب والسمك والطري والصيد والزرنيخ 
هة على الشجر واملغرة والنورة وال قطع فيما يتسارع إليه الفلساد كاللنب واللحم والفواكه الرطبة وال قطع يف الفاك

والزرع الذي مل حيصد وال قطع يف األشربة واملطربة وال يف الطنبور وال يف سرقة املصحف وإن كان عليه حلية وال 
قطع يف أبواب املسجد وال الصليب من الذهب وال الشطرنج وال النرد وال قطع على سارقالصيب احلر وإن كان 

ع يف سرقة العبد الصغري وال قطع يف الدفاتر كلها إال يف دفاتر عليه حلى وال قطع يف سرقة العبد الكبري ويقط
احلساب وال يف سرقة كلب وال فهد وال قطع يف دف وال طبل وال بريط وال مزمار ويقطع يف الساج والقنا 

واألبنوس والصندل ويقطع يف الفصوص اخلضر والياقوت والزبرجد وإذا اختذ من اخلشب أواين وأبوابا قطع فيها 
قطع على خائن وال خائنة وال منتهب وال خمتلس وال قطع على النباش وال يقطع السارق من بيت املال وال من  وال

مال للسارق فيه شركة ومن له على آخر دراهم فسرق منه مثلها مل يقطع وكذا إذا سرق زيادة على حقه وإن 
هي حباهلا مل يقطع فإن تغريت عن حاهلا سرق منه عروضا قطع ومن سرق عينا فقطع فيها فردها مث عاد فسرقها و

  مثل أن يكون غزال فسرقه وقطع فرده مث نسج فعاد فسرقه قطع 

  فصل يف احلرز واألخذ منه

ومن سرق من أبويه أو ولده أو ذي رحم حمرم منه مل يقطع ولو سرق من بيت ذي رحم حمرم متاع غريه ينبغي إال 
رق من أمه من الرضاعة قطع وإذا سرق أحد الزوجني من اآلخر أو يقطع ولو سرق ماله من بيت غريه يقطع وإن س

العبد من سيده أو من امرأة سيده أو من زوج سيدته مل يقطع ولو سرق املوىل من مكاتبه مل يقطع وكذلك السارق 
اإلحراز من املغنم واحلرز على نوعني حرز ملعىن فيه كالبيوت والدور وحرز باحلافظ ويف احملرز باملكان ال يعترب 

باحلافظ ومن سرق شيئا من حرز أو غري حرز وصاحبه عنده حيفظه قطع وال قطع على من سرق ماال من محام أو 
من بيت إذن للناس يف دخوله ومن سرق من املسجد متاعا وصاحبه عنده قطع وال قطع على الضيف إذا سرق ممن 

دار فيها مقاصري فأخرجها عن مقصورة إىل صحن أضافه ومن سرق سرقة فلم خيرجها من الدار مل يقطع فإن كانت 



الدار قطع وإن أغار إنسان من أهل املقاصري على مقصورة فسرق منها قطع وإذا نقب اللص البيت فدخل وأخذ 
املالوناوله آخر خارج البيت فال قطع عليهما وأن ألقاه يف الطريق وخرج فأخذه قطع وكذلك إن محله على محار 

دخل احلرز مجاعة فتوىل بعضهم األخذ قطعوا مجيعا ومن نقب البيت وأدخل يده فيه وأخذ شيئا فساقه وأخرجه وإذا 
مل يقطع وإن طرصرة خارجة من الكم مل يقطع وإن شق احلمل وأخذ منه قطع وإن سرق جوالقا فيه متاع وصاحبه 

  حيفظه أو نائم عليه قطع 

  فصل يف كيفية القطع وإثباته

ند وحيسم فإن سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى فإن سرق ثالثا مل يقطع وخلد يف السجن ويقطع ميني السارق من الز
حىت يتوب وإذا كان السارق أشل اليد اليسرى أو أقطع أو مقطوع الرجل اليمىن مل يقطع وكذا إن كانت إهبامه 

م مقطوعة أو شالء اليسرى مقطوعة أو شالء أو األصبعان منها سوى اإلهبام فإن كانت أصبع واحدة سوى اإلهبا
قطع وإذا قال احلاكم للحداد اقطع ميني هذا يف سرقة سرقها فقطع يساره عمدا أو خطأ فال شيء عليه عند أيب 
حنيفة رمحه اهللا تعاىل وقاال ال شيء عليه يف اخلطأ ويضمن يف العمد وال يقطع السارق إال أن حيضر املسروق منه 

ع عندنا وللمستودع والغاصب وصاحب الربا أن يقطعوا السارق منهم فيطالب بالسرقة وكذا إذا غاب عند القط
ولرب الوديعة أن يقطعه أيضا وكذا املغصوب منه وإن قطع سارق بسرقة فسرقت منه مل يكن له وال لرب السرقة 

ومن  أن يقطع السارق الثاين ولو سرق الثاين قبل أن يقطع األول أو بعد ما درىء احلد بشبهة يقطع خبصومة األول
سرق سرقة فردها إىل املالك قبل االرتفاع مل يقطع وإذا قضى على رجل بالقطع يف سرقة فوهبت له مل يقطع 

وكذلك إذا باعها املالك إياه وكذلك إذا نقصت قيمتها من النصاب وإذا ادعى السارق أن العني املسروقة ملكه 
ال أحدمها هو مايل مل يقطعا فإن سرقا مث غاب أحدمها سقط القطع عنه وإن مل يقم بينة وإذا أقر رجالن بسرقة مث ق

وشهد الشاهدان على سرقتهما قطع اآلخر يف قول أيب حنيفة اآلخر وهو قوهلما وإذا أقر العبد احملجور عليه بسرقة 
عشرة دراهم بعينها فإنه يقطع وترد السرقة إىل املسروق منه ولوأقربسرقة مال مستهلك قطعت يده ولو كان العبد 

مأذونا له يقطع يف الوجهني وإذا قطع السارق والعني قائمة يف يده ردت على صاحبها وإن كانت مستهلكة مل 
يضمن ومن سرق سرقات فقطع يف أحداها فهو جلميعها وال يضمن شيئا عند أيب حنيفة رمحه اهللا وقاال يضمن كلها 

  إال اليت قطع هلا 
  باب ما حيدث السارق يف السرقة  

با فشقه يف الدار نصفني مث أخرجه وهو يساوي عشرة دراهم قطع فإن سرق شاة فذحبها مث أخرجها مل ومن سرق ثو
يقطع ومن سرق ذهبا أو فضة جيب فيه القطع فصنعه دراهم أو دنانري قطع فيه ويرد الدراهم والدنانري إىل املسروق 

ثوبا فصبغه أمحر قطع ومل يؤخذ منه الثوب  منه وهذا عند أيب حنيفة وقاال ال سبيل للمسروق منه عليهما فإن سرق
ومل يضمن قيمة الثوب وهذا عند أيب حنيفة وأيب يوسف وقال حممد يؤخذ منه الثوب ويعطى ما زاد الصبغ فيه وإن 

  صبغه أسود أخذ منه يف املذهبني 
  باب قطع الطريق  

فأخذوا قبل أن يأخذوا ماال ويقتلوا  وإذا خرج مجاعة ممتنعني أو واحدا يقدر على االمتناع فقصدوا قطع الطريق
نفسا حبسهم اإلمام حىت حيدثوا توبة وإن أخذوا مال مسلم أو ذمي واملأخوذ إذا قسم على مجاعتهم أصاب كل 
واحد منهم عشرة دراهم فصاعدا أو ما تبلغ قيمته ذلك قطع اإلمام أيديهم وأرجلهم من خالف وإن قتلوا ومل 



ا حىت لو عفا األولياء عنهم ال يلتفت إىل عفوهم وإذا قتلوا أو أخذوا املال فاإلمام يأخذوا ماال قتلهم اإلمام حد
باخليار إن شاء قطع أيديهم وأرجلهم من خالف وقتلهم وصلبهم وإن شاء قتلهم وإن شاء صلبهم وقال حممد يقتل 

أيام وإذا قتل القاطع فال  أو يصلب وال يقطع ويصلب حيا ويبعج بطنه برمح إىل أن ميوت وال يصلب أكثر من ثالثة
ضمان عليه يف مال أخذه فإن باشر القتل أحدهم أجرى احلد عليهم بأمجعهم والقتل وإن كان بعصا أو حبجر أو 

بسيف فهو سواءوإن مل يقطع القاطع ومل يأخذ ماال وقد جرح اقتص منه فيما فيه القصاص وأخذ األرش منه فيما فيه 
خذ ماال مث جرح قطعت يده ورجله وبطلت اجلراحات وإن أخذ بعد ما تاب وقد أألرش وذلك إىل اآلولياء وإن أ

قتل عمدا فإن شاء األولياء قتلوه وإن شاءوا عفوا عنه وإن كان من القطاع صيب أو جمنون أو ذو رحم حمرم من 
ن شاءوا عفوا وإذا املقطوع عليه سقط احلد عن الباقني وإذا سقط احلد صار القتل إىل األولياء فإن شاءوا قتلوا وإ

قطع بعض القافلة الطريق على البعض مل جيب احلد ومن قطع الطريق ليال أو هنارا يف املصر أو بني الكوفة واحلرية 
فليس بقاطع الطريق ومن خنق رجال حىت قتله فالدية على عاقلته عند أيب حنيفة وإن خنق يف املصر غري مرة قتل به 

  كتاب السري = 
الكفاية إذا قام به فريق من الناس سقط عن الباقني فإن مل يقم به أحد أمث مجيع الناس بتركه إال أن اجلهاد فرض على 

يكون النفري عاما وقتال الكفار الذين مل يسلموا وهم من مشركي العرب أو مل يسلموا ومل يعطوا اجلزية من غريهم 
مقعد وال أقطع لعجزهم فإن هجم العدو على  واجب وال جيب اجلهاد على صيب وال عبد وال امرأة وال أعمى وال

بلد وجب على مجيع الناس الدفع خترج املرأة بغري إذن زوجها والعبد بغري إذا املوىل ويكره اجلعل ما دام للمسلمني 
  يفء فأذا مل يكن فال بأس بإن يقوي بعضهم بعضا 

  باب كيفية القتال  
حصنا دعوهم إىل اإلسالم فإن أجابوا كفوا عن قتاهلم وإن وإذا دخل املسلمون دار احلرب فحاصروا مدينة أو 

امتنعوا دعوهم إىل أداء اجلزية فإن بذلوها فلهم ما للمسلمني وعليهم ما على املسلمني وال جيوز أن يقاتل من مل 
يهم تبلغه الدعوة إىل اإلسالم إال أن يدعوه ويستحب أن يدعو من بلغته الدعوة فإن أبواذلك استعانوا باهللا عل

وحاربوهم ونصبوا عليهم اجملانيق وحرقوهم وأرسلوا عليهم املاء وقطعوا أشجارهم وأفسدوا زروعهم وال بأس 
برميهم وإن كان فيهم مسلم أسري أو تاجر وأن تترسوا بصبيان املسلمني أو باآلسارى مل يكفوا عن رميهم 

لمني إذا كانوا عسكرا عظيما يؤمن عليه ويقصدون بالرمي الكفار وال بأس بإخراج النساء واملصاحف مع املس
ويكره إخراج ذلك يف سرية ال يؤمن عليها وال تقاتل املرأة إال بإذن زوجها وال العبد إال بإذن سيده إال أن يهجم 

العدو على بلد للضرورة وال يقتلوا امرأة وال صبيا وال شيخا فانيا وال مقعدا وال أعمى إال أن يكون أحد هؤالء ممن 
ي يف احلرب أو تكون املرأة ملكة وال يقتلون جمنونا ويكره أن يبتدىء الرجل أباه من املشركني فيقتله فإن له رأ

  أدركه امتنع عليه حىت يقتله غريه 
  باب املوادعة ومن جيوز أمانه  

هم وإذا رأى اإلمام أن يصاحل أهل احلرب أو فريقا منهم وكان يف ذلك مصلحة للمسلمني فال بأس به وإن صاحل
مدة مث رأى نقض الصلح أنفع نبذ إليهم وقاتلهم وأن بدأوا خبيانة قاتلهم ومل ينبذ إليهم إذا كان ذلك باتفاقهم وإذا 
رأى اإلمام موادعة أهل احلرب وإن يأخذ على ذلك ماال فال بأس به وإما املرتدون فيوادعهم اإلمام حىت ينظر يف 

  ه وال ينبغي أن يباع السالح من أهل احلرب وال جيهز إليهم أمرهم وال يأخذ عليه ماال ولو أخذه مل يرد

  فصل



إذا أمن رجل حر أو امرأة حرة كافرا أو مجاعة أو أهل حصن أو مدينة صح أماهنم ومل يكن ألحد من املسلمني 
ز أمان قتاهلم إال أن يكون يف ذلك مفسدة فينبذ إليهم وال جيوز أمان ذمي وال أسري وال تاجر يدخل عليهم وال جيو

  العبد احملجور عند عند أيب حنيفة إال أن يأذن له مواله يف القتال وقال حممد يصح 
  باب الغنائم وقسمتها  

وإذا فتح اإلمام بلدة عنوة فهو باخليار إن شاء قسمه بني املسلمني وإن شاء أقرأهله عليه ووضع عليهم اجلزية وعلى 
اء قتلهم وإن شاء استرقهم وإن شاء تركهم أحرارا ذمة للمسلمني أراضيهم اخلراج وهو يف األسارى باخليار إن ش

إال مشركي العرب واملرتدين وال جيوز أن يردهم إىل دار احلرب وله أن يسترقهم وال يفادي باألسارى عند أيب 
على نقلها  حنيفة وقاال يفادى هبم أسارى املسلمني وال جيوز املن عليهم وإذا رأى اإلمام العود ومعه مواش فلم يقدر

إىل دار اإلسالم ذحبها وحرقها وال يعقرها وال يتركها وال يقسم غنيمة يف دار احلرب حىت خيرجها إىل دار اإلسالم 
والردة واملقاتل يف املعسكر سواء وإذا حلقهم املدد يف دار احلرب قبل أن خيرجوا الغنيمة إىل دار اإلسالم شاركوهم 

غنيمة إال أن يقاتلوا وإن مل تكن لإلمام محولة حتمل عليها الغنائم قسمها بني فيها الحق ألهل سوق العسكر يف ال
الغامنني قسمة إيداع ليحملوها إىل دار اإلسالم مث يرجتعها منهم فيقسمها وال جيوز بيع الغنائم قبل القسمة يف دار 

عد إخراجها إىل دار اإلسالم احلرب ومن مات من الغامنني يف دار احلرب فال حق له يف الغنيمة ومن مات منهم ب
فنصيبه لورثته وال بأس بأن يعلف العسكر يف دار احلرب ويأكلوا مما وجدوه من الطعام ويستعملوا احلطب 

ويدهنون بالدهن ويوقحوا به الدابة ويقاتلوا مبا جيدونه من السالح كل ذلك بال قسمة وال جيوز أن يبيعوا من ذلك 
  شيئا وال يتمولونه 

نهم أحرز بإسالمه نفسه وأوالده الصغار وكل مال هو يف يديه أو وديعة يف يد مسلم أو ذمي فإن ومن أسلم م
ظهرنا على دار احلرب فعقاره يفء وزوجته يفء وكذا محلها يفء وأوالده الكبار يفء ومن قاتل من عبيده يفء وما 

ء عند أيب حنيفة وقال حممد ال يكون كان من ماله يف يد حريب فهو يفء وما كان غصبا يف يد مسلم أو ذمي فهو يف
فيئا وإذا خرج املسلمون من دار احلرب مل جيز أن يعلفوا من الغنيمة وال يأكلوا منها ومن فضل معه علف أو طعام 

  رده إىل الغنيمة 

  فصل يف كيفية القسمة

ان وللراجل سهم عند أيب ويقسم اإلمام الغنيمة فيخرج مخسها ويقسم األربعة األمخاس بني الغامنينثم للفارس سهم
حنيفة وقاال للفارس ثالثة أسهم وال يسهم إال لفرس واحد والرباذين والعتاق سواء ومن دخل احلرب فارسا فنفق 
فرسه استحق سهم الفرسان ومن دخل راجال فاشترى فرسا استحق سهم راجل وال يسهم ململوك وال امرأة وال 

  رى اإلمام صيب وال ذمي ولكن يرضخ هلم على حسب ما ي
وأما اخلمس فيقسم على ثالثة أسهم سهم لليتامى وسهم للمساكني وسهم البن السبيل يدخل فقراء ذوي القريب 

فيهم ويقدمون وال يدفع إىل أغنيائهم فإما ذكر اهللا تعاىل يف اخلمس فإنه الفتتاح الكالم تربكا بامسه وسهم النيب عليه 
ذوي القرىب كانوا يستحقونه يف زمن النيب عليه السالم بالنصرة وبعده السالم سقط مبوته كما سقط الصفى وسهم 

بالفقر وإذا دخل الواحد أو اإلثنان دار احلرب مغريين بغري إذن اإلمام فأخذوا شيئا مل خيمس فإن دخلت مجاعة هلا 
  منعة فأخذ شيئا مخس وإن مل يأذن هلم اإلمام 



  فصل يف التنفيل

حال القتال وحيرض على القتال فيقول من قتل قتيال فله سلبه ويقول للسرية قد جعلت وال بأس بأن ينفل اإلمام يف 
لكم الربع بعد اخلمس وال ينفل بعد إحراز الغنيمة بدار اإلسالم إال من اخلمس وإذا مل جيعل السلب للقاتل فهو من 

حه ومركبه وكذا ما كان على مجلة الغنيمة والقاتل وغريه يف ذلك سواء والسلب ما على املقتول من ثيابه وسال
  مركبه من السرج واآللة وكذا ما معه على الدابة من ماله يف حقيبته أو على وسطه وما عدا ذلك فليس بسلب 

  باب استيالء الكفار  
وإذا غلب الترك على الروم فسبوهم وأخذوا أمواهلم ملكوها فإن غلبنا على الترك حل لنا ما جنده من ذلك وإذا 

أموالنا والعياذ باهللا وأحرزوها بدارهم ملكوها فإن ظهر عليها املسلمون فوجدها املالكون قبل القسمة  غلبوا على
فهي هلم بغريشيء وإن وجدوها بعد القسمة أخذوها بالقيمة إن أحبوا وإن دخل دار احلرب تاجر فاشترى ذلك 

لذي اشتراه به وإن شاء تركه فإن اسروا عبدا وأخرجه إىل دار اإلسالم فمالكه األول باخليار إن شاء أخذه بالثمن ا
فاشتراه رجل وأخرجه إىل دار اإلسالم ففقئت عينه وأخذ أرشها فإن املوىل يأخذه بالثمن الذي أخذ به من العدو 

وال يأخذ األرش وإن أسروا عبدا فاشتراه بألف درهم فأسروه ثانية وأدخلوه دار احلرب فاشتراه رجل آخر بألف 
موىل األول أن يأخذه من الثاين بالثمن وللمشتري األول أن يأخذه من الثاين بالثمن مث يأخذه املالك درهم فليس لل

  القدمي بألفني إن شاء 
وال ميلك علينا أهل احلرب بالغلبة مدبرينا وأمهات أوالدنا ومكاتبنا وأحرارنا ومنلك عليهم مجيع ذلك وإذا أبق عبد 

ه عند أيب حنيفة وقاال ميلكونه وإن ند بعريإليهم فأخذوه مل ميلكوه عند أيب حنيفة ملسلم فدخل إليهم فأخذوه مل ميلكو
وقاال ميلكونه وإن ند بعري اليهم فأخذوه ملكوه وإن اشتراه رجل وأدخله دار اإلسالم فصاحبه يأخذه بالثمن إن 

لك كله وأخرجه إىل شاء فإن أبق عبد إليهم وذهب معه بفرس ومتاع فأحذ املشركون ذلك كله واشترى رجل ذ
دار اإلسالم فإن املوىل يأخذ العبد بغري شيء والفرس واملتاع بالثمن وهذا عند أيب حنيفة رمحه اهللا وقاال يأخذ العبد 
وما معه بالثمن إن شاء وإذا دخل احلريب دارنا بأمان واشترى عبدا مسلما وأدخله دار احلرب عتق عند أيب حنيفة 

م عبد حلريب مث خرج إلينا أو ظهر على الدار فهو حر وكذلك إذا خرج عبيدهم إىل عسكر وقاال ال يعتق أو إذا أسل
  املسلمني فهم أحرار 

  باب املستأمن  
وإذا دخل املسلم دار احلرب تاجرا فال حيل له أن يتعرض لشيءمن أمواهلم وال من دمائهم فإن غدر هبم فأخذ شيئا 

به وإذا دخل املسلم دار احلرب بأمان فأدانه حريب أو أدان هو حربيا وخرج به ملكه ملكا حمظورا فيؤمر بالتصدق 
أو غصبأحدمها صاحبه مث خرج إلينا واستأمن من احلرب مل يقض لواحد منهما على صاحبه بشيء ولو خرجا 

مسلمني قضى بالدين بينهما ومل يقض بالغصب وإذا دخل املسلم دار احلرب بأمان فغصب حربيا مث خرجا مسلمني 
ر برد الغصب ومل يقض عليه وإذا دخل مسلمان دار احلرب بأمان فقتل أحدمها صاحبه عمدا أو خطأ فعلى القاتل أم

الدية يف ماله وعليه الكفارة يف اخلطأ وإن كانا أسريين فقتل أحدمها صاحبه فال شيء على القاتل إال الكفارة يف 
  والعمد  اخلطأ عند أيب حنيفة وقاال يف األسريين الدية يف اخلطأ

  فصل



وإذا دخل احلريب إلينا مستأمنا مل ميكن أن يقيم يف دارنا سنة ويقول له اإلمام إن أقمت متام السنة وضعت عليك 
اجلزية وإذا أقامها بعد مقالة اإلمام يصري ذميا مث ال يترك أن يرجع إىل دار احلرب فإن دخل احلريب دارنا بأمان 

راج فهو ذمي وإذا دخلت حربية بأمان فتزوجت ذميا صارت ذمية وإذا فاشترى أرض خراخ فإذا وضع عليه اخل
دخل حريب بأمان فتزوج ذمية مل يصر ذميا ولو أن حربيا دخل دارنا بأمان مث عاد إىل دار احلرب وترك وديعة عند 

أسر أو ظهر  مسلم أو ذمي أو دينا يف ذمتهم فقد صار دمه مباحا بالعود وما يف دار اإلسالم من ماله على خطر فإن
على الدار فقتل سقطت ديونه وصارت الوديعة فيئا وإن قتل ومل يظهر على الدار فالقرض والوديعة لورثته وما 

أوجف املسلمون عليه من أموال اهل احلرب بغري قتال يصرف يف مصاحل املسلمني كما يصرف اخلراج وإذا دخل 
صغار وكبار ومال أودع بعضه ذميا وبعضه حربيا وبعضه مسلما احلريب دارنا بأمان وله امرأة يف دار احلرب وأوالد 

فأسلم ههنا مث ظهر على الدار فذلك كله يفء وإن اسلم يف دار احلرب مث جاء فظهر على الدار فأوالده الصغار 
أحرار مسلمون وما كان من مال أودعه مسلما أو ذميا فهو له وما سوى ذلك يفء وإذا أسلم احلريب يف دار احلرب 
فقتله مسلم عمدا أو خطأ وله ورثة مسلمون هناكفال شيء عليه إال الكفارة يف اخلطأ لوجود العاصم وهو اإلسالم 

ومن قتل مسلما خطأ ال ويل له أو قتل حربيا دخل إلينا بأمان فأسلم فالدية على عاقلته لإلمام عليه الكفارة وإن 
  يس له أن يعفو كان عمدا فإن شاء اإلمام قتله وإن شاء أخذ الدية ول

باب العشر واخلراج أرض العرب كلها أرض عشر وهي ما بني العذيب إىل أقصى حجر باليمن مبهرة إىل حد الشام  
والسواد أرض خراج وهو ما بني العذيب إىل عقبة حلوان ومن الثعلبية ويقال من العلث إىل عبادان وأرض السواد 

وكل ارض أسلم أهلها أو فتحت عنوة وقسمت بني الغامنني فهي أرض  مملوكة ألهلها جيوز بيعهم هلا وتصرفهم فيها
عشر وكل أرض فتحت عنوة فأقر أهلها عليها فهي أرض خراج ويف اجلامع الصغري كل أرض فتحت عنوة فوصل 
إليها ماء األهنار فهي أرض خراج وما مل يصل إليها ماء األهنار واستخرج منها عني فهي أرض عشر ومن أحيا أرضا 

واتا فهي عند أيب يوسف معتربة حبيزها فإن كانت من حيز أرض اخلراج فهي خراجية وإن كانت من حيز أرض م
العشر فهي عشرية وقال حممد إن أحياها ببئر حفرها أو بعني استخرجها أو ماء دجلة أو الفرات أو األهنار العظام 

احتفرها األعاجم فهي خراجية واخلراج الذي وضعه اليت ال ميلكها أحد فهي عشرية وإن أحياها مباء األهنار اليت 
عمر رضي اهللا عنه على أهل السواد من كل جريب يبلغه املاء قفيز هامشي وهو الصاع ودرهم ومن جريب الرطبة 

مخسة دراهم ومن جريب الكرم املتصل والنخيل املتصل عشرة دراهم وما سوى ذلك من األصناف كالزعفران 
ليها حبسب الطاقة فإن مل تطق ما وضع عليها نقصها اإلمام وإن غلب على أرض اخلراج والبستان وغريه يوضع ع

املاء أو انقطع املاء عنها أو اصطلم الزرع آفة فال خراج عليه وإن عطلها صاحبها فعليه اخلراج ومن أسلم من أهل 
ؤخذ منه اخلراج وال عشر يف اخلراج أخذ منه اخلراج على حاله وجيوز أن يشترياملسلم أرض اخلراج من الذمي وي

  اخلارج من ارض اخلراج وال يتكرر اخلراج بتكرر اخلارج يف سنة 
  باب اجلزية  

وهي على ضربني جزية توضع بالتراضي والصلح فتقدر حبسب ما يقع عليه االتفاق وجزية يبتدي اإلمام وضعها إذا 
ظاهر الغىن يف كل سنة مثانية وأربعني درمها يأخذ غلب اإلمام على الكفار وأقرهم على أمالكهم فيضع على الغين ال

منهم يف كل شهر أربعة دراهم وعلى وسط احلال أربعة وعشرين درمها يف كل شهر درمهني وعلى الفقري املعتمل 
اثين عشر درمها يف كل شهر درمها وتوضع اجلزية على أهل الكتاب واجملوس وعبدة األوثان من العجم وإن ظهر 

فهم ونساؤهم وصبياهنم يفء وال توضع على عبدة األوثان من العرب وال املرتدين وإذا ظهر عليهم  عليهم قبل ذلك



فنساؤهم وصبياهنم يفء ومن مل يسلم من رجاهلم قتل وال جزية على امرأة وال صيب وال زمن وال أعمى وال على 
ؤدى عنهم مواليهم وال توضع على فقري غري معتمل وال توضع على اململوك واملكاتب واملدبر وأم الولد وال ي

الرهبان الذين ال خيالطون الناس ومن أسلم وعليه جزية سقطت عنه وإن اجتمعت عليه احلوالن تداخلت ويف 
اجلامع الصغري ومن مل يؤخذ منه خراج رأسه حىت مضت السنة وجاءت سنة أخرى مل يؤخذ منه وهذا عند أيب 

ن مات عند متام السنة مل يؤخذ منه يف قوهلم مجيعا وكذلك إن مات يف حنيفة وقال أبو يوسف وحممد يؤخذ منه وإ
  بعض السنة 

  فصل

وال جيوز إحداث بيعة وال كنيسة يف دار اإلسالم وإن اهندمت البيع والكنائس القدمية أعادوها ويؤخذ أهل الذمة 
يعملون بالسالح ويف اجلامع  بالتميز عن املسلمني يف زيهم ومراكبهم وسروجهم وقالنسهم فال يركبون اخليل وال

الصغري ويؤخذ أهل الذمة بإظهار الكستيجات والركوب على السروج اليت هي كهيئة األكف ومن امتنع من 
اجلزية أو قتل مسلما أو سب النيب عليه السالم أو زنىبمسلمة مل ينتقض عهدة وال ينقض العهد إال أن يلتحق بدار 

  نا وإذا نقض الذمي العهد فهو مبنزلة املرتد احلرب أو يغلبوا على موضع فيحاربون

  فصل

ونصارى بين تغلب يؤخذ من أمواهلم ضعف ما يؤخذ من املسلمني من الزكاة ويؤخذ من نسائهم وال يؤخذ من 
صبياهنم ويوضع على موىل التغليب اخلراج وخراج األرض مبنزلة موىل القرشي وما جباه اإلمام من اخلراج ومن 

ما أهداه أهل احلرب إىل اإلمام واجلزية يصرف يف مصاحل املسلمني كسد الثغور وبناء القناطر أموال بين تغلب و
واجلسور ويعطى قضاة املسلمني وعماهلم وعلماؤهم منه ما يكفيهم ويدفع منه أرزاق املقاتلة وذراريهم ومن مات 

  يف نصف السنة فال شيء له من العطاء 
  باب أحكام املرتدين  

سلم عن اإلسالم والعياذ باهللا عرض عليه اإلسالم فإن كانت له شبهة كشفت عنه وحيبس ثالثة أيام فإن وإذا ارتد امل
أسلم وإال قتل ويف اجلامع الصغري املرتد يعرض عليه اإلسالم حرا كان أو عبدا فإن أىب قتل فإن قتله قاتل قبل عرض 

ل ولكن حتبس حىت تسلم ويف اجلامع الصغري وجترب املرأة اإلسالم عليه كره وال شيء على القاتل وأما املرتدة فال تقت
على اإلسالم حرة كانت أو أمة واألمة جيربها موالها ويزول ملك املرتد عن أمواله بردته زواال مراعى فإن اسلم 
 عادت إىل حاهلا قالوا هذا عند أيب حنيفة وعندمها ال يزول ملكه وإن مات أو قتل على ردته انتقل ما اكتسبه يف

إسالمه إىل ورثته املسلمني وكان ما اكتسبه يف حال ردته فيئا وقال أبو يوسف وحممد كالمها لورثته وإن حلق بدار 
احلرب مرتدا وحكم احلاكم بلحاقه عتق مدبروه وأمهات أوالده وحلت الديون اليت عليه ونقل ما اكتسبه يف حال 

زمته يف حال اإلسالم مما اكتسبه يف حال اإلسالم وما لزمته يف اإلسالم إىل ورثته من املسلمني وتقضى الديون اليت ل
حال ردته من الديونيقضي ما اكتسبه يف حال ردته وما باعه أو اشتراه أو أعتقه أو وهبه أو رهنه أو تصرف فيه من 

د أمواله يف حال ردته فهو موقوف فإن أسلم صحت عقوده وإن مات أو قتل أو حلق بدار احلرب بطلت وهذا عن
أيب حنيفة وقال أبو يوسف وحممد جيوز ما صنع يف الوجهني فإن عاد املرتد بعد احلكم بلحاقه بدار احلرب إىل دار 

اإلسالم مسلما فما وجده يف يد ورثته من ماله بعينه أخذه وإذا وطىء املرتد جارية نصرانية كانت له يف حالة 



عاه فهي أم ولد له والولد حر وهو ابنه وال يرثه وإن كانت اإلسالم فجاءت بولد ألكثر من ستة أشهر منذ ارتد فاد
اجلارية مسلمة ورثه االبن إن مات على الردة أو حلق بدار احلرب وإذا حلق املرتد مباله بدار احلرب مث ظهر على 

 ذلك املال فهو يفء فإن حلق مث رجع وأخذ ماال وأحلقه بدار احلرب فظهر على ذلك املال فوجدته الورثة قبل
القسمة رد عليهم وإذا حلق املرتد بدار احلرب وله عبد قضى به البنه وكاتبه االبن مث جاء املرتد مسلما فالكتابة 

جائزة واملكاتبة والوالء للمرتد الذي أسلم وإذا قتل املرتد رجال خطأ مث حلق بدار احلرب أو قتل على ردته فالدية 
حنيفة وقاال الدية فيما اكتسبه يف حالة اإلسالم والردة مجيعا وإذا يف مال اكتسبه يف حال اإلسالم خاصة عند أيب 

قطعت يد املسلم عمدا فارتد والعياذ باهللا مث مات على ردته من ذلك أو حلق بدار احلرب مث جاء مسلما فمات من 
رتد املكاتب وحلق ذلك فعلى القاطع نصف الدية يف ماله للورثة فإن مل يلحق وأسلم مث مات فعليه الدية كاملة وإذا ا

بدار احلرب واكتسب ماال فأخذ مباله وأىب أن يسلم فقتل فإنه يويف مواله مكاتبته وما بقي فلورثته وإذا ارتد الرجل 
وامرأته والعياذ باهللا وحلقا بدار احلرب فحبلت املرأة يف دار احلرب وولدت ولدا وولد لولدمها ولد فظهر عليهم 

الصيب الذي يعقل ارتداد عند أيب حنيفة وحممد وجيرب على اإلسالم وال يقتل وإسالمه مجيعا فالولدان يفء وارتداد 
  إسالم ال يرث أبويه إن كانا كافرين وقال أبو يوسف ارتداده ليس بارتداد وإسالمه إسالم

  باب البغاة  
وكشف عن شبهتهم  وإذا تغلب قوم من املسلمني على بلد وخرجوا من طاعة اإلمام دعاهم إىل العود إىل اجلماعة

وال يبدأ بقتال حىت يبدأوه فإن بدأوه قاتلهم حىت يفرق مجعهم فإن كانت هلم فئة أجهز على جرحيهم واتبع موليهم 
وإن مل يكن هلم فئة مل جيهز على جرحيهم ومل يتبع موليهم وال يسيب له ذرية وال يقسم هلم مال وال بأس بأن يقاتلوا 

يه وحيبس اإلمام أمواهلم وال يردها عليهم وال يقسمها حىت يتوبوا فريدها عليهم وما بسالحهم إن احتاج املسلمون إل
جباه أهل البغي من البالد اليت غلبوا عليها من اخلراج والعشر مل يأخذه اإلمام ثانيا فإن كانوا صرفوه يف حقه أجزأ 

تعاىل أن يعيدوا ذلك ومن قتل رجال ومها  من أخذ منه وإن مل يكونوا صرفوه يف حقه فعلى أهله فيما بينهم وبني اهللا
من عسكر أهل البغي مث ظهر عليهم فليس عليهم شيء وإن غلبوا على مصر فقتل رجل من أهل املصر رجال من 
أهل املصر عمدا مث ظهر على املصر فإنه يقتص منه وإذا قتل رجل من أهل العدل باغيا فإنه يرثه فإن قتله الباغي 

وأنا اآلن على حق ورثه وإن قال قتلته وأنا أعلم أين على الباطل مل يرثه وهذا عند أيب وقال قد كنت على حق 
حنيفة وحممد وقال أبو يوسف ال يرث الباغي يف الوجهني ويكره بيع السالح من أهل الفتنة ويف عساكرهم وليس 

  كتاب اللقيط = ببيعه بالكوفة من أهل الكوفة ومن مل يعرفه من أهل الفتنة بأس 
للقيط حر ونفقته يف بيت املال فإن التقطه رجل مل يكن لغريه أن يأخذه منه فإن ادعى مدع أنه ابنه فالقول قوله وإن ا

ادعاه اثنان ووصف أحدمها عالمة يف جسده فهو أوىل به وإذا وجد يف مصر من أمصار املسلمني أو يف قرية من 
إن وجد يف قرية من قرى اهاللذمة أو يف بيعة أو كنيسة قراهم فادعى ذمي أنه ابنه ثبت نسبه منه وكان مسلما و

كان ذميا ومن ادعى أن اللقيط عبده مل يقبل منه فإن ادعى عبد أنه ابنه ثبت نسبه منه وكان حرا واحلر يف دعوته 
راء للقيط أوىل من العبد املسلم أوىل من الذمي وإن وجد مع اللقيط مال مشدود عليه فهو له وله والية اإلنفاق وش

ماال بد له منه وال جيوز تزويج امللتقط وال تصرفه يف مال امللتقط وجيوز أن يقبض له اهلبة ويسلمه يف صناعة 
  كتاب اللقطة = ويؤاجره ويف اجلامع الصغري ال جيوز أن يؤاجره 

هم عرفها اللقطة أمانة إذا أشهد امللتقط أنه يأخذها ليحفظها ويردها على صاحبها فإن كانت أقل من عشرة درا
أياما وإن كانت عشرة فصاعدا عرفها حوال فإن جاء صاحبها وإال تصدق هبا فإن جاء صاحبها فهو باخليار إن شاء 



أمضى الصدقة وإن شاء ضمن امللتقط وجيوز االلتقاط يف الشاة والبقر والبعري فإن أنفق امللتقط عليها بغري إذن 
ر فيه فإن كان للبهيمة منفعة أجرها وأنفق عليها من أجرهتا وإن مل احلاكم فهو متربع وإذا رفع ذلك إىل احلاكم نظ

تكن هلا منفعة وخاف أن تستغرق النفقة قيمتها باعها وأمر حبفظ مثنها وإن كان األصلح اإلنفاق عليها أذن يف ذلك 
ة احلل واحلرم سواء وجعل النفقة دينا على مالكها وإذا أحضر املالك فللملتقط أن مينعها منه حىت حيضر النفقة ولقط

وإذا حضر رجل فادعى اللقطة مل تدفع إليه حىت يقيم البينة فإن اعطى عالمتها حل للملتقط أن يدفعها إليه وال جيرب 
على ذلك يف القضاء وال يتصدق باللقطة على غين وإن كان امللتقط غنيا مل جيز له أن ينتفع هبا وإن كان امللتقط 

  كتاب اإلباق = ا وكذا إذا كان الفقري أباه أو ابنه او زوجته وإن كان هو غنيا فقريا فال بأس بأن ينتفع هب
اآلبق أخذه أفضل يف حق من يقوى عليه ومن رده آبقا على مواله من مسرية ثالثة أيام فصاعدا فله عليه جعله 

ه إال درمها وإن أبق أربعون درمها وإن رده ألقل من ذلك فبحساهبوإن كانت قيمته أقل من أربعني يقضي له بقيمت
من الذي رده فال شيء عليه ولو أعتقه املوىل كما لقيه صار قبضا باإلعتاق وينبغي إذا أخذه أن يشهد أنه يأخذه 

  كتاب املفقود = لريده وإن كان اآلبق رهنا فاجلعل على املرهتن 
ماله ويقوم عليه ويستويف إذا غاب الرجل فلم يعرف له موضع وال يعلم أحي هو أم ميت نصب القاضي من حيفظ 

حقه وال يبيع ماال خياف عليه الفساد يف نفقة وال غريها وينفق على زوجته وأوالده من ماله وال يفرق بينه وبني 
امرأته وإذا مت له مائة وعشرون سنة من يوم ولد حكمنا مبوته ويقسم ماله بني ورثته املوجودين يف ذلك الوقت ومن 

وال يرث املفقود أحدا مات يف حال فقده وكذلك لو أوصى للمفقود ومات املوصى وال مات قبل ذلك مل يرث منه 
  كتاب الشركة = ينزع من يد األجنيب إال إذا ظهرت منه خيانة 

الشركة جائزة الشركة ضربان شركة أمالك وشركة عقود فشركة األمالك العني يرثها رجالن أو يشترياهنا فال جيوز 
يب اآلخر إال بإذنه وكل واحد منهما يف نصيب صاحبه كاألجنيب والضرب الثاين شركة ألحدمها أن يتصرف يف نص

العقود وركنها اإلجياب والقبول وهو أن يقول أحدمها شاركتك يف كذا وكذا ويقول اآلخر قبلت مث هي أربعة 
ن فيتساويان يف أوجه مفاوضة وعنان وشركة الصنائع وشركة الوجوه فأما شركة املفاوضة فهي أن يشترك الرجال

ماهلما وتصرفهما ودينهما وال تنعقد إال بلفظة املفاوضة فتجوز بني احلرين الكبريين مسلمني أو ذميني وإن كان 
أحدمها كتابيا واآلخر جموسيا جتوز أيضا وال جتوز بني احلر واململوك وال بني الصيب والبالغ وال بني املسلم والكافر 

الصبيني وال بني املكاتبني وتنعقد على الوكالة والكفالة وما يشتريهكل واحد منهما  وال جتوز بني العبدين وال بني
يكون على الشركة إال طعام أهله وكسوهتم وللبائع أن يأخذ بالثمن أيهما شاء وما يلزم كل واحد منهما من الديون 

م صاحبه عند أيب حنيفة رمحه اهللا بدال عما يصح فيه االشتراك فاآلخر ضامن له ولو كفل أحدمها مبال عند أجنيب لز
وقاال ال يلزمه فإن ورث أحدمها ماال يصح فيه الشركة أو وهب له ووصل إىل يده بطلت املفاوضة وصارت عنانا 

  فإن ورث أحدمها عرضا فهو له وال تفسد املفاوضة 

  فصل

سوى ذلك إال أن يتعامل الناس بالترب  وال تنعقد الشركة إال بالدراهم والدنانري والفلوس النافقة وال جتوز الشركة مبا
ويف اجلامع الصغري وال تكون املفاوضة مبثاقيل ذهب أو فضة وإذا أراد الشركة بالعروض باع كل واحد منهما 

نصف ماله بنصف مال اآلخر مث عقد الشركة وهذه شركة ملك وأما شركة العنان فتنعقد على الوكالة دون الكفالة 
نوع بر أو طعام أو يشتركان يف عموم التجارات وال يذكران الكفالة ويصح التفاضل يف وهي أن يشترك اثنان يف 



املال ويصح أن يتساويا يف املال ويتفاضال يف الربح وجيوز أن يعقدها كل واحد منهما ببعض ماله دون البعض وال 
من أحدمها دراهم بيض ومن  يصح إال مبا بينا وجيوز أن يشتركا ومن جهة أحدمها دنانري ومن اآلخر دراهم وكذا

اآلخر سود وما اشتراه كل واحد منهما للشركة طولب بثمنه دون اآلخر مث يرجع على شريكه حبصته منه وإذا 
هلك مال الشركة أو أحد املالني قبل أن يشتريا شيئا بطلت الشركة وإن اشترى أحدمها مباله وهلك مال اآلخر قبل 

طا ويرجع على شريكه حبصته من مثنه وجتوز الشركة وإن مل خيلطا املال وال جتوز الشراء فاملشترى بينهما على ما شر
الشركة إذا شرط ألحدمها دراهم مسماة من الربح ولكل واحد من املتفاوضني وشريكي العنان أن يبضع املال 

صباغني يشتركانعلى ويدفعه مضاربة ويوكل من يتصرف فيه ويده يف املال يد أمانة أما شركة الصنائع كاخلياطني وال
أن يتقبال األعمال ويكون الكسب بينهما فيجوز ذلك ولو شرطا العمل نصفني واملال أثالثا جاز وما يتقبله كل 

واحد منهما من العمل يلزمه ويلزم شريكه ويربأ الدافع بالدفع إليه وأما شركة الوجوه فالرجالن يشتركان وال مال 
ا فتصح الشركة على هذا وكل واحد منهما وكيل اآلخر فيما يشتريه فإن هلما على أن يشتريا بوجوههما ويبيع

شرطا أن املشترى بينهما نصفان والربح كذلك جيوز وال جيوز أن يتفاضال فيه وإن شرطا أن يكون املشترى بينهما 
  أثالثا فالربح كذلك 

  فصل

احتطبه فهو له دون صاحبه وإذا وال جتوز الشركة يف االحتطاب واالصطياد وما اصطاده كل واحد منهما أو 
اشتركا وألحدمها بغل ولآلخر راوية يستقي عليها املاء فالكسب بينهما مل تصح الشركة والكسب كله للذي 

استقى وعليه أجر مثل الراوية إن كان العامل صاحب البغل وإن كان صاحب الراوية فعليه أجر مثل البغل وكل 
ال ويبطل شرط التفاضل وإذا مات أحد الشريكني أو ارتد وحلق بدار احلرب شركة فاسدة فالربح فيها على قدر امل

  بطلت الشركة 

  فصل

وليس ألحد الشريكني أن يؤدي زكاة مال اآلخر إال بإذنه فإن أذن كل واحد منهما لصاحبه أن يؤدي زكاته فإن 
تفاوضني لصاحبه أن يشتري جارية أدى كل واحد منهما فالثاين ضامن علم بأداء األول أو مل يعلم وإذا أذن أحد امل

فيطأها ففعل فهي له بغري شيء عند أيب حنيفة رمحه اهللا وقاال يرجع عليه بنصف الثمن وللبائع أن يأخذ بالثمن أيهما 
  كتاب الوقف = شاء باالتفاق 

يقول إذا مت فقد قال أبو حنيفة رمحه اهللا ال يزول ملك الواقف عن الوقف إال أن حيكم به احلاكم أو يعلقه مبوته ف
وقفت داري على كذا وقال أبو يوسف يزول ملكه مبجرد القول وقال حممد ال يزول حىت جيعل للوقف وليا 

ويسلمهإليه وإذا صح الوقف على اختالفهم خرج من ملك الواقف ومل يدخل يف ملك املوقوف عليه ووقف املشاع 
تم الوقف عند أيب حنيفة وحممد رمحهما اهللا حىت جيعل آخره جائز عند أيب يوسف وقال حممد رمحه اهللا ال جيوز وال ي

جلهة ال تنقطع أبدا وقال أبو يوسف رمحه اهللا إذا مسى فيه جهة تنقطع جاز وصار بعدها للفقراء وإن مل يسمهم وجيوز 
قال وقف العقار وال جيوز وقف ما ينقل وحيول وقال أبو يوسف إذا وقف ضيعة بقرها واكرهتا وهم عبيده جاز و

حممد رمحه اهللا جيوز حبس الكراع والسالح وإذ صح الوقف مل جيز بيعه وال متليكه إال أن يكون مشاعا عند أيب 
يوسف رمحه اهللا فيطلب الشريك القسمة فيصح مقامسته والواجب أن يبتدأ من ارتفاع الوقف بعمارته شرط ذلك 



على من له السكيت فإن امتنع من ذلك أو كان فقريا  الواقف أو مل يشترط فإن وقف دارا على سكىن ولده فالعمارة
أجرها احلاكم وعمرها بأجرهتا وإذا عمرها ردها إىل من له السكىن وما اهندم من بناء الوقف وآلته صرفه احلاكم يف 

عمارة الوقف إن احتاج إليه وإن استغىن عنه أمسكه حىت حيتاج إىل عمارته فيصرفه فيها وال جيوز أن يقسمه بني 
  مستحقي الوقف وإذا جعل الوقف غلة الوقف لنفسه أو جعل الوالية إليه جاز عند أيب يوسف 

  فصل

وإذا بىن مسجدا مل يزل ملكه عنه حىت يفرزه عن ملكه بطريقه ويأذن للناس بالصالة فيه فإذا صلى فيه واحد زال 
مسجدا ومن جعل مسجدا حتته سرداب عند أيب حنيفة رمحه اهللا عن ملكه وقال أبو يوسف يزول ملكه بقوله جعلته 

أو فوقه بيت وجعل باب املسجد إىل الطريق وعزله عن ملكه فله أن يبيعه وإن مات يورث عنه وكذلك إن اختذ 
وسط داره مسجدا وأذن للناس بالدخول فيه وعن حممد أنه ال يباع وال يورث وال يوهب ومن اختذ أرضه مسجدا 

وال يورث عنه ومن بىن سقايةللمسلمني أو خانا يسكنه بنو السبيل أو رباطا أو  مل يكن له أن يرجع فيه وال يبيعه
جعل ارضه مقربه مل يزل ملكه عن ذلك حىت حيكم به احلاكم عند أيب حنيفة رمحه اهللا وعند أيب يوسف يزول ملكه 

= يف املقربة زال امللك بالقول وعند حممد رمحه اهللا إذا استقى الناس من السقاية وسكنوا اخلان والرباط ودفنوا 
  كتاب البيوع 

البيع ينعقد باإلجياب والقبول إذا كانا بلفظي املاضي وإذا أوجب أحد املتعاقدين البيع فاآلخر باخليار إن شاء قبل يف 
اجمللس وإن شاء رده وأيهما قام عن اجمللس قبل القبول بطل األجياب واألعواض املشار إليها ال حيتاج إىل معرفة 

ها يف جواز البيع واألمثان املطلقة ال تصح إال أن تكون معروفة القدر والصفة وجيوز البيع بثمن حال ومؤجل مقدار
إذا كان األجل معلوما ومن أطلق الثمن يف البيع كان على غالب نقد البلد فإن كانت النقود خمتلفة فالبيع فاسد إال 

ازفة وجيوز بإناء بعينه ال يعرف مقداره وبوزن حجر بعينه ال أن يبني أحدمها وجيوز بيع الطعام واحلبوب مكايلة وجم
يعرف مقداره ومن باع صربة طعام كل قفيز بدرهم جاز البيع يف قفيز واحد عند أيب حنيفة رمحه اهللا إال أن يسمى 

يفة رمحه اهللا مجلة قفزاهتا وقاال جيوز يف الوجهني ومن باع قطيع غنم كل شاة بدرهم فسد البيع يف مجيعها عند أيب حن
وكذلك من باع ثوبا مذارعة كل ذراع بدرهم ومل يسم مجلة الذرعان وكذا كل معدود متفاوت وعندمها جيوز يف 
الكل وعنده ينصرف إىل الواحد ومن ابتاع صربة طعام على أهنا مائة درهم فوجدها أقل كان املشترى باخليار إن 

لبيع وإن وجدها أكثر فالزيادة للبائع ومن اشترى ثوبا على أنه شاء أخذ املوجود حبصته من الثمن وإن شاء فسخ ا
عشرة أذرع بعشرة دراهم أو أرضا على أهنا مائة ذراع مبائة درهم فوجدها أقل فاملشترى باخليار إن شاء أخذها 

تكها جبملة الثمن وإن شاء ترك وإن وجدها أكثر من الذراع الذي مساهفهو للمشتري وال خيار للبائع ولو قال بع
على أهنا مائة ذراع مبائة درهم كل ذراع بدرهم فوجدها ناقصة فاملشتري باخليار إن شاء أخذها حبصتها من الثمن 

وإن شاء ترك وإن وجدها زائدة فهو باخليار إن شاء أخذ اجلميع كل ذراع بدرهم وإن شاء فسخ البيع وإن اشترى 
د عند أيب حنيفة وقاال هو جائز وإن اشترى عشرة أسهم من عشرة أذرع من مائة ذراع من دار أو محام فالبيع فاس

مائة سهم جاز يف قوهلم مجيعا ولو اشترى عدال على أنه عشرة أثواب فإذا هو تسعة أو أحد عشر فسد البيع ولو 
  بني لكل ثوب مثنا جاز يف 

  فصل



شرة أذرع كل ذراع بدرهم فإذا هو النقصان بقدره وله اخليار ومل جيز يف الزيادة ولو اشترى ثوبا واحدا على أنه ع
عشرة ونصف أو تسعة ونصف قال أبو حنيفة يف الوجه األول يأخذه بعشرة من غري خيار ويف الوجه الثاين يأخذه 

بتسعة إن شاء وقال أبو يوسف رمحة اهللا عليه يف الوجه األول يأخذه بأحد عشر إن شاء ويف الثاين يأخذه بعشرة إن 
   يف األول يأخذه بعشرة ونصف إن شاء ويف الثاين بتسعة ونصف وخيري فصل شاء وقال حممد رمحه اهللا

ومن باع دارا دخل بناؤها يف البيع وإن مل يسمه ومن باع أرضا دخل ما فيها من النخل والشجر وإن مل يسمه وال 
ن يشترط املبتاع ويقال يدخل الزرع يف بيع األرض إال بالتسمية ومن باع خنال أو شجرا فيه مثر فثمرته للبائع إال أ

للبائع اقطعها وسلم املبيع ومن باع مثرة مل يبد صالحها أو قد بدا جاز البيع وعلى املشتري قطعها يف احلال وأن 
شرط تركها على النخيل فسد البيع وال جيوز أن يبيع ويستثين منها أرطاال معلومة وجيوز بيع احلنطة يف سنبلها 

ارا دخل يف البيع مفاتيح إغالقها وأجرة الكيال وناقد الثمن على البائع وأجرة وزان والباقالء يف قشره ومن باع د
الثمن على املشتري ومن باع سلعة بثمن قيل للمشتري ادفع الثمن أوال ومن باع سلعة بسلعة أو مثنا بثمن قيل هلما 

  سلما معا
  باب خيار الشرط  

ر منها عند أيب حنيفة وقاال جيوز إذا مسى مدة معلومة إال أنه إذا أجاز وهلما اخليار ثالثة أيام فما دوهنا وال جيوز أكث
يف الثالثة جاز عند أيب حنيفة ولو اشترى على أنه إن مل ينقد الثمن إىل ثالثة أيام فال بيع بينهما جاز وإىل أربعة  ٦

ن نقد يف الثالث جاز يف قوهلم أيام ال جيوز عند أيب حنيفة وأيب يوسف وقال حممد جيوز إىل أربعة أيام أو أكثر فإ
مجيعا وخيار البائع مينع خروج املبيع عن ملكه فلو قبضه املشتري وهلك يف يده يف مدة اخليار ضمنه بالقيمة وخيار 
املشتري ال مينع خروج املبيع عن ملك البائع إال أن املشتري ال ميلكه عند أيب حنيفة رمحه اهللا وقاال ميلكه فإن هلك 

بالثمن وكذا إذا دخله عيب ومن اشترى امرأته على أنه باخليار ثالثة أيام مل يفسد النكاح وإن وطئها يف يده هلك 
له أن يردها إال إذا كانت بكرا وقاال يفسد النكاح ألنه ملكها وإن وطئها يردها ومن شرط له اخليار فله أن يفسخ 

إن فسخ مل جيز إال أن يكون اآلخر حاضرا عند أيب يف مدة اخليار وله أن جييز فإن أجازه بغري حضرة صاحبه جاز و
حنيفة وحممد وقال أبو يوسف جيوز وإذا مات من له اخليار بطل خياره ومل ينتقل إىل ورثته ومن اشترى شيئا وشرط 

اخليار لغريه فأيهما أجاز جاز للخيار وأيهما نقض انتقض ولو أجاز أحدمها وفسخ اآلخر يعترب السابق ومن باع 
بألف درهم على أنه باخليار يف أحدمها ثالثة أيام فالبيع فاسد وإن باع كل واحد منهماخبمسمائة على أنه عبدين 

باخليار يف أحدمها بعينه جاز البيع ومن اشترى ثوبني على أن يأخذ أيهما شاء بعشرة وهو باخليار ثالثة أيام فهو جائز 
اشترى دارا على أنه باخليار فبيعت دار أخرى إىل جنبها  وكذا الثالثة فإن كانت أربعة أثواب فالبيع فاسد ومن

فأخذها بالشفعة فهو رضا وإذا اشترى الرجالن غالما على أهنما باخليار فرضي أحدمها فليس لآلخر أن يرده ومن 
  باع عبدا على أنه خباز أو كاتب وكان خبالفه فاملشتري باخليار إن شاء أخذه جبميع الثمن وإن شاء ترك

  ار الرؤية باب خي 
ومن اشترى شيئا مل يره فالبيع جائز وله اخليار إذا رآه إن شاء أخذه جبميع الثمن وإن شاء رده ومن باع مامل يره فال 
خيار له ومن نظر إىل وجه الصربة أو إىل ظاهر الثوب مطويا إو إىل وجه اجلارية أو إىل وجه الدابة وكفلها فال خيار 

ار له وإن مل يشاهد بيوهتا ونظر الوكيل كنظر املشتري حىت ال يرده إال من عيب له وإن رأى صحن الدار فال خي
وال يكون نظر الرسول كنظر املشتري وهذا عند أيب حنيفة وقاال مها سواء وله أن يرده وبيع األعمى وشراؤه جائز 

يعرف بالشم ويذوقه إذا  وله اخليار إذا اشترى مث يسقط خياره جبسه املبيع إذا كان يعرف باجلس ويشمه إذا كان



كان يعرف بالذوق وال يسقط خياره يف العقار حىت يوصف له ومن رأى أحد الثوبني فاشترامها مث رأى اآلخر جاز 
له أن يردمها ومن مات وله خيار الرؤية بطل خياره ومن رأى شيئا مث اشتراه بعد مدة فإن كان على الصفة اليت رآه 

فله اخليار ومن اشترى عدل زطي ومل يرد فباع منه ثوبا أو وهبه وسلمه مل يرد شيئا فال خيار له وإن وجده متغريا 
  منها إال من عيب وكذلك خيار الشرط 

  باب خيار العيب  
وإذا اطلع املشتري على عيب يف املبيع فهو باخليار إن شاء أخذه جبميع الثمن وإن شاء رده وليس له أن ميسكه 

قصان الثمن يف عادة التجار فهو عيب واألباق والبول يف الفراش والسرقة يف ويأخذ النقصان وكل ما أوجب ن
الصغري عيب مامل يبلغ فإذا بلغ فليس ذلك بعيب حىت يعاوده بعد البلوغ واجلنون يف الصغر عيب أبدا والبخر 

كانت اجلارية بالغة ال والدفر عيب يف اجلارية والزنا وولد الزنا عيب يف اجلارية دون الغالم والكفر عيب فيهما فلو 
حتيض أو هي مستحاضة فهو عيب وإذا حدث عند املشتري عيب فاطلع على عيب كان عند البائع فله أن 

يرجعبالنقصان وال يرد املبيع ومن اشترى ثوبا فقطعه فوجد به عيبا رجع بالعيب فإن قال البائع أقبله كذلك كان له 
ثوب وخاطه أو صبغه أمحر أولت السويق بسمن مث اطلع على عيب فإن باعه املشتري مل يرجع بشيء فإن قطع ال

رجع بنقصانه وليس للبائع أن يأخذه فإن باعه املشتري بعدما رأى العيب رجع بالنقصان ومن اشترى عبدا فأعتقه 
 أو مات عنده مث اطلع على عيب رجع بنقصانه وإن أعتقه على مال مل يرجع بشيء فإن قتل املشتري العبد أو كان
طعاما فأكله مل يرجع بشيء عند أيب حنيفة ومن اشترى بيضا أو بطيخا أو قثاء أو خيارا أو جوزا فكسره فوجده 
فاسدا فإن مل ينتفع به رجع بالثمن كله وإن كان ينتفع به مع فساده مل يرده ويرجع بنقصان العيب ومن باع عبدا 

بإقرار أو بينة أو بأباء ميني له أن يرده على بائعه وإن قبل فباعه املشترى مث رده عليه بعيب فإن قبل بقضاء القاضي 
بغري قضاء القاضي ليس له إن يرده ويف اجلامع الصغري وإن رد عليه بإقراره بغري قضاء بعيب ال حيدث مثله مل يكن 

و يقيم له أن خياصم الذي باعه ومن اشترى عبدا فقبضه فادعى عيبا مل جيرب على دفع الثمن حىت حيلف البائع أ
املشتري البينة فإن قال املشتري شهودي بالشام استحلف البائع ودفع الثمن ومن اشترى عبدا فادعى أباقا مل حيلف 
البائع حىت يقيم املشتري البينة إنه أبق عنده فإذا أقامها حلف باهللا تعاىل لقد باعه وسلمه إليه وما أبق عنده قط ومن 

فقال البائع بعتك هذه وأخرى معها وقال املشتري بعتنيها وحدها فالقول قول  اشترى جارية وتقابضا فوجد هبا عيبا
املشتري وكذا إذا اتفقا على مقدار املبيع واختلفا يف املقبوض ومن اشترى عبدين صفقة واحدة فقبض أحدمها 

رده كله أو أخذه  ووجد باآلخر عيبا فإنه يأخذمها أو يدعهما ومن اشترى شيئا مما يكال أو يوزن فوجد ببعضه عيبا
كله ولو استحق بعضه فال خيار له يف رد ما بقي وإن كان ثوبا فله اخليار ومن اشترى جارية فوجد هبا قرحا فداواه 
أو كانت دابة فركبها يف حاجته فهو رضا وإن ركبها لريدها على بائعها أو ليسقيها أو ليشتري هلا علفافليس برضا 

به فقطع عند املشتري له أن يرده ويأخذ الثمن عند أيب حنيفة رمحه اهللا وقاال  ومن اشترى عبدا قد سرق ومل يعلم
يرجع مبا بني قيمته سارقا وغري سارق ومن باع عبدا وشرط الرباءة من كل عيب فليس له أن يرده بعيب وإن مل 

  يسم العيوب بعددها 
  باب البيع الفاسد  

اسد كالبيع بامليتة والدم واخلمر واخلنزير وكذا إذا كان غري مملوك وإذا كان أحد العوضني أو كالمها حمرما فالبيع ف
كاحلر وبيع أم الولد واملدبر واملكاتب فاسد وإن ماتت أم الولد أو املدبر يف يد املشتري فال ضمان عليه عند أيب 

ال يؤخذ إال بصيد وال  حنيفة رمحه اهللا وقاال عليه قيمتهما وال جيوز بيع السمك قبل أن يصاد وال يف حظرية إذا كان



بيع الطري يف اهلواء وال بيع احلمل وال النتاج وال اللنب يف الضرع وال الصوف على ظهر الغنم وجذع يف سقف 
وذراع من ثوب ذكرا القطع أو مل يذكراه وضربة القانص وبيع املزابنة وهو بيع الثمر على النخيل بتمر جمذوذ مثل 

ء احلجر واملالمسة واملنابذة وال جيوز بيع ثوب من ثوبني وال جيوز بيع املراعي وال كيله خرصا وال جيوز البيع بإلقا
إجارهتا وال جيوز بيع النحل وال جيوز بيع دود القز عند أيب حنيفة ألنه من اهلوام وعند أيب سيف جيوز إذا ظهر فيه 

وعندمها جيوز وال جيوز بيع اآلبق إال أن  القز تبعا له وعند حممد جيوز كيفما كان وال جيوز بيع بيضة عند أيب حنيفة
يبيعه من رجل زعم أنه عنده وال جيوز بيع لنب امرأة يف قدح وال جيوز بيع شعر اخلنزير وال جيوز بيع شعور اإلنسان 

يتة وال االنتفاع هبا وال بيع جلود امليتة قبل أن تدبغ وال بأس ببيعها واالنتفاع هبا بعد الدباغ وال بأس ببيع عظام امل
وعصبها وصوفها وقرهنا وشعرها ووبرها واالنتفاع بذلك كله وإذا كان السفل لرجل وعلوه آلخر فسقطا أو سقط 

العلو وحده فباع صاحب العلو علوه مل جيز وبيع الطريق وهبته جائز وبيع مسيل املاء وهبته باطل ومن باع جارية 
إذا هو نعجة حيث ينعقد البيع ويتخري ومن اشترى جارية فإذا هوغالم فال بيع بينهما خبالف ما إذا باع كبشا ف

بألف درهم حالة أو نسيئة فقبضها مث باعها من البائع خبمسمائة قبل أن ينقد الثمن األول ال جيوز البيع الثاين ومن 
مل يشترها  اشترى جارية خبمسمائة مث باعها وأخرى معها من البائع قبل أن ينقد الثمن خبمسمائة فالبيع جائز يف اليت

من البائع ويبطل يف األخرى ومن اشترى زيتا على أن يزنه بظرفه فيطرح عنه مكان كل ظرف مخسني رطال فهو 
فاسد وإن اشترى على أن يطرح عنه بوزن الظرف جاز ومن اشترى مسنا يف زق فرد الظرف وهو عشرة أرطال 

ي وإذا أمر املسلم نصرانيا ببيع مخر أو بشرائها ففعل فقال البائع الزق غري هذا وهو مخسة أرطال فالقول قول املشتر
ذلك جاز عند أيب حنيفة وقاال ال جيوز على املسلم ومن باع عبدا على أن يعتقه املشتري أو يدبره أو يكاتبه أو أمة 

على على أن يستولدها فالبيع فاسد وكذلك لو باع عبدا على أن يستخدمه البائع شهرا أو دارا على أن يسكنها أو 
أن يقرضه املشتري درمها أو على أن يهدي له هدية ومن باع عينا على أن ال يسلمه إىل رأس الشهر فالبيع فاسد 
ومن اشترى جارية إال محلها فالبيع فاسد ومن اشترى ثوبا على أن يقطعه البائع وخييطه قميصا أو قباء فالبيع فاسد 

البيع فاسد والبيع إىل النريوز واملهرجان وصوم النصارى وفطر ومن اشترى نعال على أن حيذوه البائع أو يشركه ف
اليهود إذا مل يعرف املتبايعان ذلك فاسد وال جيوز البيع إىل قدوم احلاج ولو باع إىل هذه اآلجال مث تراضيا بإسقاط 

عبد أو شاة األجل قبل أن يأخذ الناس يف احلصاد والدياس وقبل قدوم احلاج جاز البيع أيضا ومن مجع بني حر و
  ذكية وميته بطل البيع فيهما وإن مجع بني عبد ومدبر أو بني عبده وعبد غريه صح البيع يف العبد حبصته من الثمن 

  فصل يف أحكامه

وإذا قبض املشتري املبيع يف البيع الفاسد بأمر البائع ويف العقد عوضان كل واحد منهما مال ملك املبيع ولزمته 
تعاقدين فسخه فإنباعه املشتري نفذ بيعه ومن اشترى عبدا خبمر أو خنزير فقبضه وأعتقه أو قيمته ولكل واحد من امل

باعه أو وهبه وسلمه فهو جائز وعليه القيمة وليس للبائع يف البيع الفاسد أن يأخذ املبيع حىت يرد الثمن وإن مات 
اها املشتري فعليه قيمتها وقاال ينقض البناء البائع فاملشتري أحق به حىت يستويف الثمن ومن باع دارا بيعا فاسدا فبن

وترد الدار ومن اشترى جارية بيعا فاسدا وتقابضا فباعها وربح فيها تصدق بالربح ويطيب للبائع ما ربح يف الثمن 
وكذا إذا ادعى على آخر ماال فقضاه إياه مث تصادقا أنه مل يكن عليه شيء وقد ربح املدعي يف الدراهم يطيب له 

  الربح 



  فصل فيما يكره

وهنى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن النجش وعن السوم على سوم غريه وعن تلقي اجللب وعن بيع احلاضر 
للبادي والبيع عند أذان اجلمعة كل ذلك يكره وال يفسد به البيع وال بأس ببيع من يزيد عن نوع منه ومن ملك 

يفرق بينهما وكذلك إن كان أحدمها كبريا فإن فرق كره له مملوكني صغريين أحدمها ذو رحم حمرم من اآلخر مل 
  ذلك وجاز العقد وإن كانا كبريين فال بأس بالتفريق بينهما 

  باب اإلقالة  
اإلقالة جائزة يف البيع مبثل الثمن األول فإن شرطا أكثر منه أو أقل فالشرط باطل ويرد مثل الثمن األول وهالك 

  ك املبيع مينع عنها فإن هلك بعض املبيع جازت اإلقالة يف الباقي الثمن ال مينع صحة اإلقالة وهال
  باب املراحبة والتولية  

املراحبة نقل ما ملكه بالعقد األول بالثمن األول مع زيادة ربح والتولية نقل ما ملكه بالعقد األول بالثمن األول من 
له مثل ولو كان املشتري باعه مراحبة ممن ميلك ذلك غري زيادة ربح وال تصح املراحبة والتولية حىت يكون العوض مما 

البدل وقد باعه بربح درهم أو بشيء من املكيل موصوف جاز وإن باعهرببح ده يازده ال جيوز وجيوز أن يضيف إىل 
رأس املال أجرة القصار والطراز والصبغ والفتل وأجرة محل الطعام ويقول قام على بكذا وال يقول اشتريته بكذا 

طلع املشتري على خيانة يف املراحبة فهو باخليار وإن اطلع على خيانة يف التولية أسقطها من الثمن وقال أبو فإن ا
يوسف رمحه اهللا حيط فيهما وقال حممد رمحه اهللا خيري فيهما ومن اشترى ثوبا وباعه بربح مث اشتراه فإن باعه مراحبة 

مل يبعه مراحبة وهذا عند أيب حنيفة رمحه اهللا وقاال نبيعه  طرح عنه كل ربح كان قبل ذلك فإن كان استغرق الثمن
مراحبة على الثمن األخري وإذا اشترى العبد املأذون له يف التجارة ثوبا بعشرة وعليه دين حييط برقبته فباعه من املوىل 

مع املضارب  خبمسة عشر فإنه يبيعه مراحبة على عشرة وكذلك إن كان املوىل اشتراه فباعه من العبد وإذا كان
عشرة دراهم بالنصف فاشترى ثوبا بعشرة وباعه من رب املال خبمسة عشر فإنه يبيعه مراحبة باثين عشر ونصف 
ومن اشترى جارية فاعورت أو وطئها وهي ثيب يبيعها مراحبة وال يبني فإما إذا فقأ عينها بنفسه أو فقأها أجنيب 

ى ثوبا فأصابه قرض فأر أو حرق نار يبيعه مراحبة من غري بيان ولو فأخذ أرشها مل يبعها مراحبة حىت يبني ولو اشتر
تكسر بنشره وطيه ال يبيعه مراحبة حىت يبني ومن اشترى غالما بألف درهم نسيئة فباعه بربح مائة ومل يبني فعلم 

ني رده إن شاء املشتري فإن شاء رده وإن شاء قبل وإن استهلكه مث علم لزمه بألف ومائة فإن كان واله إياه ومل يب
وإن كان استهلكه مث علم لزمه بألف حالة ومن وىل رجال شيئا مبا قام عليه ومل يعلم املشتري بكم قام عليه فالبيع 

  فاسد فإن أعلمه البائع يف اجمللس فهو باخليار إن شاء أخذه وإن شاء تركه 

  فصل

يع العقار قبل القبض عند أيب حنيفة وأيب يوسف ومن اشترى شيئا مما ينقل وجيول مل جيز له بيعه حىت يقبضه وجيوز ب
وقال حممد ال جيوز ومن اشترى مكيال مكايلة أو موزونا موازنة فاكتاله أو اتزنه مث باعه مكايلة أو موازنة مل جيز 

للمشتري منه أن يبيعه وال أن يأكله حىت يعيد الكيل والوزنوالتصرف يف الثمن قبل القبض جائز وجيوز للمشتري 
زيد للبائع يف الثمن وجيوز للبائع أن يزيد للمشتري يف املبيع وجيوز أن حيط عن الثمن ويتعلق االستحقاق جبميع أن ي

  ذلك ومن باع بثمن حال مث أجله أجال معلوما صار مؤجال وكل دين حال إذا أجله صاحبه صار مؤجال إال القرض 



  باب الربا  
نسه متفاضال وإن تفاضال مل جيز وال جيوز بيع اجليد بالرديء مما فيه الربا الربا حمرم يف كل مكيل أو موزون إذا بيع جب

إال مثال مبثل وجيوز بيع احلفنة باحلفنتني والتفاحة بالتفاحتني وإذا عدم الوصفان اجلنس واملعىن املضموم إليه حل 
هو مكيل أبدا وإن ترك التفاضل والنساء وكل شيء نص رسول اهللا عليه السالم على حترمي التفاضل فيه كيال ف

الناس الكيل فيه مثل احلنطة والشعري والتمر وامللح وكل ما نص على حترمي التفاضل فيه وزنا فهو موزون أبدا وإن 
ترك الناس الوزن فيه مثل الذهب والفضة ومامل ينص عليه فهو حممول على عادات الناس وكل ما ينسب إىل الرطل 

جنس األمثان يعترب فيه قبض عوضيه يف اجمللس وما سواه مما فيه الربا يعترب فيه  فهو وزين وعقد الصرف ما وقع على
التعيني وال يعترب فيه التقابض وجيوز بيع البيضة بالبيضتني والتمرة بالتمرتني واجلوزة باجلوزتني وجيوز بيع الفلس 

دقيق بالدقيق متساويا كيال وبيع الدقيق بالفلسني بأعياهنما وال جيوز بيع احلنطة بالدقيق وال بالسويق وجيوز بيع ال
بالسويق ال جيوز وجيوز بيع اللحم باحليوان وجيوز بيع الرطب بالتمر مثال مبثل عند أيب حنيفة رمحه اهللا وكذلك 

العنب بالزبيب وال جيوز بيع الزيتون بالزيت والسمسم بالشريج حىت يكون الزيت والشريج أكثر مما يف الزيتون 
الدهن مبثله والزيادة بالثجري وجيوز بيع اللحمان املختلفة بعضها ببعض متفاضال وكذلك ألبان  والسمسم فيكون

البقر والغنم وكذا خل الدقل خبل العنب وكذا شحم البطن باإللية أو باللحم وجيوز بيع اخلبز باحلنطة والدقيق 
  ربمتفاضال وال ربا بني املوىل وعبده وال بني املسلم واحلريب يف دار احل

  باب احلقوق  
ومن اشترى منزال فوقه منزل فليس له األعلى إال أن يشتريه بكل حق هو له أو مبرافقه أو بكل قليل وكثري هو فيه 

أو منه ومن اشترى بيتا فوقه بيت بكل حق هوله مل يكن له األعلى ومن اشترى دارا حبدودها فله العلو والكنيف 
سكنا مل يكن له الطريق إال أن يشتريه بكل حق هو له أو مبرافقه أو بكل قليل ومن اشترى بيتا يف دار أو منزال أو م

  وكثري وكذا الشرب واملسيل 
  باب االستحقاق  

ومن اشترى جارية فولدت عنده فاستحقها رجل ببينة فإنه يأخذها وولدها وإن أقرب هبا لرجل مل يتبعها ولدها ومن 
شتري اشترين فإين عبد له فإن كان البائع حاضرا أو غائبا غيبة معروفة اشترى عبدا فإذا هو حر وقد قال العبد للم

مل يكن على العبد شيء وإن كان البائع ال يدري أين هو رجع املشتري على العبد ورجع هو على البائع وإن ارهتن 
يف يده على مائة عبدا مقرابا بالعبودية فوجده حرا مل يرجع عليه على كل حال ومن ادعى حقا يف دار فصاحله الذي 

درهم فاستحقت الدار إال ذراعا منها مل يرجع بشيء وإن ادعاها كلها فصاحله على مائة درهم فاستحق منها شيء 
  رجع حبسابه 

  فصل يف بيع الفضويل

ومن باع ملك غريه بغري أمره فاملالك باخليار إن شاء أجاز البيع وإن شاء فسخ وله اإلجازة إذا كان املعقود عليه 
يا واملتعاقدان حباهلما ومن غصب عبدا فباعه وأعتقه املشتري مث أجاز املوىل البيع فالعتق جائز استحسانا فإن باق

قطعت يد العبد فأخذ إرشها مث أجاز املوىل البيع فاألرض للمشتري ويتصدق مبا زاد على نصف الثمن فإن باعه 
الثاين فإن مل يبعه املشتري فمات يف يده أو قتل مث أجاز البيع املشتري من آخر مث أجاز املول البيع األول مل جيز البيع 

مل جيز ومن باع عبد غريه بغري أمره وأقام املشتري البينة على إقرار البائع أو رب العبد أنه مل يأمره بالبيع وأراد 



لها املشتري يف بنائه مل رداملبيع مل تقبل بينته وإن أقر البائع بذلك عند القاضي بطل البيع ومن باع دارا لرجل وأدخ
  يضمن البائع 

  باب السلم  
السلم عقد مشروع وهو جائز يف املكيالت واملوزونات وكذا يف املزروعات وال جيوز السلم يف احليوان وال يف 
أطرافه كالرؤوس واألكارع وال يف اجللود عددا وال يف احلطب حزما وال يف الرطبة جرزا وال جيوز السلم حىت 

م فيه موجودا من حني العقد إىل حني احملل حىت لو كان منقطعا عند العقد موجودا عند احملل أو على يكون السل
العكس أو منقطعا فيما بني ذلك ال جيوز ولو انقطع بعد احملل فرب السلم باخليار إن شاء فسخ السلم وإن شاء 

وال جيوز السلم فيه عددا وال خري يف السلم  انتظر وجوده وجيوز السلم يف السمك املاحل وزنا معلوما وضربا معلوما
يف السمك الطري إال يف حينه وزنا معلوما وضربا معلوما وال خري يف السلم يف اللحم عند أيب حنيفة رمحه اهللا وقاال 

إذا وصف من اللحم موضعا معلوما بصفة معلومة جاز وال جيوز السلم إال مؤجال وال جيوز إال بأجل معلوم وال 
سلم مبكيال رجل بعينه وال بذراع رجل بعينه وال يف طعام قرية بعينها وال يصح السلم عند أيب حنيفة إال جيوز ال

بسبع شرائط جنس معلوم ونوع معلوم وصفة معلومة ومقدار معلوم وأجل معلوم ومعرفة مقدار رأس املال إذا كان 
له محل ومؤونة ومامل يكن له محل ومؤونة ال حيتاج يتعلق العقد على مقداره وتسمية املكان الذي يوفيه فيه إذا كان 

فيه إىل بيان مكان اإليفاء باإلمجاع ويوفيه يف املكان الذي أسلم فيه وال يصح السلم حىت يقبض راس املال قبل أن 
يفاء يفارقه فيه وجلة الشروط مجعوها يف قوهلم إعالم رأس املال وتعجيله وإعالم املسلم فيه وتأجيله وبيان مكان اإل

والقدرة على حتصيله فإن أسلم مائيت درهم يف كر حنطة مائة منها دين على املسلم إليه ومائة نقد فالسلم يف حصة 
الدين باطل وجيوز يف حصة النقد وال جيوز التصرف يف مال السلم واملسلم فيه قبل القبض وال جتوز الشركةوالتولية 

ن يشترى من املسلم إليه برأس املال شيئا حىت يقبضه كله ومن أسلم يف يف املسلم فيه فإن تقابال السلم مل يكن له أ
كر حنطة فلما حل األجل اشترى املسلم إليه من رجل كرا وأمر رب السلم بقبضه قضاء مل يكن قضاء وإن أمره أن 

ملسلم إليه يف يقبضه له مث يقبضه لنفسه فاكتاله مث اكتاله لنفسه جاز ومن أسلم يف كر فأمر رب السلم أن يكيله ا
غرائر رب السلم ففعل وهو غائب مل يكن قضاء ومن أسلم جارية يف كر حنطة وقبضها املسلم إليه مث تقايال فماتت 

يف يد املشتري فعليه قيمتها يوم قبضها ولو تقايال بعد هالك اجلارية جاز ولو اشترى جارية بألف درهم مث تقايال 
و تقايال بعد موهتا فاإلقالة باطلة ومن أسلم إىل رجل دراهم يف كر حنطة فماتت يف يد املشتري بطلت اإلقالة ول

فقال املسلم إليه شرطت رديئا وقال رب السلم مل تشترط شيئا فالقول قول املسلم إليه ولو قال املسلم إليه مل يكن 
ني طوال وعرضا له أجل وقال رب السلم بل كان له أجل فالقول قول رب السلم وجيوز السلم يف الثياب إذا ب

ورقعة وال جيوز السلم يف اجلواهر وال يف اخلرز وال بأس بالسلم يف اللنب واآلجر إذا مسى ملبنا معلوما وكل ما أمكن 
ضبط صفته ومعرفة مقداره جاز السلم فيه وماال يضبط صفته وال يعلم مقداره ال جيوز السلم فيه وال بأس بالسلم 

ذلك إذا كان يعرف وإن كان ال يعرف فال خري فيه وإن استصنع شيئا من يف طست أو قمقمة أو خفني أو حنو 
  ذلك بغري أجل جاز استحسانا وهو باخليار إذا رآه إن شاء أخذه وإن شاء تركه 

  مسائل منثورة

وجيوز بيع الكلب والفهد والسباع املعلم وغري املعلم يف ذلك سواء والجيوز بيع اخلمر واخلنزير وأهل الذمة يف 
اعات كاملسلمني إال يف اخلمر واخلنزير خاصة ومن قال لغريه بع عبدك من فالن بألف درهم على أين ضامن البي



ضامن لك مخسمائة من الثمن سوى األلف ففعل فهو جائز ويأخذ األلف من املشتري واخلمسمائة من الضامن 
رى جارية ومل يقبضها حىت زوجها وإنكان مل يقل من الثمن جاز البيع بألف درهم وال شيءعلى الضمني ومن اشت

فوطئها الزوج فالنكاح جائز وهذا قبض وإن مل يطأها فليس تفيض ومن اشترى عبدا فغاب والعبد يف يد البائع 
وأقام البائع البينة أنه باعه إياه فإن كانت غيبته معروفة مل يبع يف دين البائع وإن مل يدر أين هو بيع العبد وأوىف الثمن 

شترى اثنني فغاب أحدمها فللحاضر أن يدفع الثمن كله ويقبضه وإذا حضر اآلخر مل يأخذ نصيبه حىت فإن كان امل
ينقد شريكه الثمن كله وقال أبو يوسف رمحه اهللا إذا دفع احلاضر الثمن كله مل يقبض إال نصيبه وكان متطوعا مبا 

له على آخر عشرة دراهم جياد  أدى عن صاحبه ومن اشترى جارية بألف مثقال ذهب وفضة فهما نصفان ومن
فقضاه زيوفا وهو ال يعلم فأنفقها أو هلكت فهو قضاء عند أيب حنيفة وحممد رمحهما اهللا وقال أبو يوسف رمحه اهللا 

كتاب = يرد مثل زيوفه ويرجع بدرامهه وإذا أفرخ طري يف أرض رجل فهو ملن أخذه وكذا إذا تكنس فيها ظيب 
  الصرف 

ان كل واحد من عوضيه من جنس األمثان فإن باع فضة بفضة أو ذهبا بذهب ال جيوز إال الصرف هو البيع إذا ك
مثال مبثل وإن اختلفا يف اجلودة والصياغة وال بد من قبض العوضني قبل االفتراق وإن باع الذهب بالفضة جاز 

 جيوز التصرف يف مثن التفاضل ووجب التقابض فإن افترقا يف الصرف قبل قبض العوضني أو أحدمها بطل العقد وال
الصرف قبل قبضه حىت لو باع دينارا بعشرة دراهم ومل يقبض العشرة حىت اشترى هبا ثوبا فالبيع يف الثوب فاسد 
وجيوز بيع الذهب بالفضة جمازفة ومن باع جارية قيمتها ألف مثقال فضة ويف عنقها طوق فضة قيمته ألف مثقال 

ثقال مث افترقا فالذي نقد مثن الفضة وكذا لو اشترامها بألفي مثقال ألف بألفي مثقال فضة ونقد من الثمن ألف م
نسيئة وألف نقد فالنقد مثن الطوق وكذلك لو باع سيفا حملى مبائة درهم وحليته مخسون فدفع من الثمن مخسني 

مل يتقابضا حىت جاز البيع وكان املقبوض حصة الفضة وإن مل يبينذلك وكذا إن قال خذ هذه اخلمسني من مثنهما فإن 
افترقا بطل العقد يف احللية وكذا يف السيف إن كان ال يتخلص إال بضرر وإن كان يتخلص السيف بغري ضرر جاز 

البيع يف السيف وبطل يف احللية ومن باع إناء فضة مث افترقا وقد قبض بعض مثنه بطل البيع فيما مل يقبض وصح فيما 
تحق بعض اإلناء فاملشتري باخليار إن شاء أخذ الباقي حبصته وإن شاء رده قبض وكان اإلناء مشتركا بينهما ولو اس

ومن باع قطعة نفرة مث استحق بعضها أخذ ما بقي حبصته وال خيار له ومن باع درمهني ودينارا بدرهم ودينارين جاز 
كون العشرة مبثلها البيع وجعل كل جنس منهما خبالفة ومن باع أحد عشر درمها بعشرة دراهم ودينار جاز البيع وي

والدينار بدرهم ولو تبايعا فضة بفضة أو ذهبا بذهب وأحدمها أقل ومع أقلهما شيء آخر تبلغ قيمته باقي الفضة 
وباقي الفضة جاز البيع من غري كراهة وإن مل تبلغ فمع الكراهة وإن مل يكن له قيمة كالتراب ال جيوز البيع ومن 

لذي عليه العشرة دينارا بعشرة دراهم ودفع الدينار وتقاصا العشرة بالعشرة كان له على آخر عشرة دراهم فباعه ا
فهو جائز وجيوز بيع درهم صحيح ودرمهي غلة بدرمهني صحيحني ودرهم غلة وإذا كان الغالب على الدراهم 

رب يف اجلياد الفضة فهي فضة وإذا كان الغالب على الدنانري الذهب فهي ذهب ويعترب فيهما من حترمي التفاضل ما يعت
حىت ال جيوز بيع اخلالصة هبا وال بيع بعضها ببعض إال متساويا يف الوزن وكذا الجيوز االستقراض هبا إال وزنا وإن 

كان الغالب عليهما الغش فليسا يف حكم الدراهم والدنانري وإن بيعت جبنسها متفاضال جاز صرفا للجنس إىل 
رك الناس املعاملة هبا بطل البيع عند أيب حنيفة رمحه اهللا وقال أبو خالف اجلنس وإذا اشترى هبا سلعة فكسدت وت

يوسف رمحه اهللا عليه قيمتها يوم البيع وقال حممد رمحه اهللا فيمتها آخر ما تعامل الناس هبا وجيوز البيع بالفلوس وإذا 
تقرض فلوسا نافقة فكسدت باع بالفلوس النافقة مث كسدت بطل البيع عند أيب حنيفة رمحه اهللا خالفا هلما ولو اس



عند أيب حنيفة رمحه اهللا جيب عليه مثلها ومن اشترى شيئا بنصف درهم فلوس جاز وعليهما يباع بنصف درهم من 
الفلوس وكذا إذا قال بدانق فلوس أو بقرياط فلوس جاز ومن أعطى صريفيا درمها وقال أعطين بنصفه فلوسا 

وبطل فيما بقي عندمها وعلى قياس قول أيب حنيفة رمحه اهللا بطل يف  وبنصفه نصفا إال حبة جاز البيع يف الفلوس
  كتاب الكفالة = الكل ولو قال أعطين نصف درهم فلوسا ونصفا إال حبة جاز 

الكفالة هي الضم لغة الكفالة ضربان كفالة بالنفس وكفالة باملال فالكفالة بالنفس جائزة واملضمون هبا إحضار 
ال تكفلت بنفس فالن أو برقبته أو بروحه أو جبسده أو برأسه وكذا ببدنه وبوجهه وكذا املكفول به وتنعقد إذا ق

إذا قال صمنته أو قال على أو قال إىل وكذا إذا قال أنا زعيم أو قبيل به فإن شرط يف الكفالة بالنفس تسليم 
سه احلاكم وكذا إذا ارتد املكفول به يف وقت بعينه لزمه إحضاره إذا طالبه يف ذلك الوقت فان أحضره وإال حب

والعياذ باهللا وحلق بدار احلرب وإذا أحضره وسلمه يف مكان يقدر املكفول له أن خياصمه فيه مثل أن يكون يف مصر 
برىء الكفيل من الكفالة وإذا كفل على أن يسلمه يف جملس القاضي فسلمه يف السوق برىء وإن سلمه يف برية مل 

ء الكفيل بالنفس من الكفالة ومن كفل بنفس آخر ومل يقل إذا دفعت إليك فأنا بريء يربأ وإذا مات املكفول به برى
فدفعه إليه فهو بريء فإن تكفل بنفسه على أنه إن مل يواف به إىل وقت كذا فهو ضامن ملا عليه وهو ألف فلم 

قال إن مل يواف غدا حيضره إىل ذلك الوقت لزمه ضمان املال وال يربأ عن الكفالة بالنفس ومن كفل بنفس رجل و
فعليه املال فإن مات املكفول عنه ضمن املال ومن ادعى على آخر مائة دينار بينها أو مل يبينها حىت تكفل بنفسه 
رجل على أنه إن مل يواف به غدا فعليه املائة فلم يواف به غدا فعليه املائة عند أيب حنيفة وأيب يوسف رمحهما اهللا 

 تكفل به رجل مثادعى بعد ذلك مل يلتفت إىل دعواه وال جيوز الكفالة بالنفس يف احلدود وقال حممد إن مل يبينها حىت
والقصاص عند أيب حنيفة رمحه اهللا ولو مسحت نفسه به يصح باإلمجاع وال حيبس فيها حىت يشهد شاهدان مستوران 

كفيال بنفسه مث ذهب فأخذ أو شاهد عدل يعرفه القاضي والرهن والك فالة جائزان يف اخلراج ومن أخذ من رجل 
منه كفيال آخرفهما كفيالن وأما الكفالة باملال فجائزة معلوما كان املكفول به أو جمهوال إذا كان دينا صحيحا مثل 
أن يقول تكفلت عنه بألف أو مبالك عليه أو مبا يدركك يف هذا البيع واملكفول له باخليار إن شاء طالب الذي عليه 

فيله ولو طالب أحدمها له أن يطالب اآلخر وله أن يطالبهما وجيوز تعليق الكفالة بالشروط األصل وإن شاء طالب ك
فإن قال تكفلت مبالك عليه فقامت البينة بألف عليه ضمن الكفيل وإن مل تقم البينة فالقول قول الكفيل مع ميينه يف 

فيله ويصدق يف حق نفسه وجتوز مقدار ما يعترف به فإن اعترف املكفول عنه بأكثر من ذلك مل يصدق على ك
الكفالة بأمر املكفول عنه وبغري أمره فإن كفل بأمره رجع مبا أدى عليه وإن كفل بغري أمره مل يرجع مبا يؤديه وليس 

للكفيل أن يطالب املكفول عنه باملال قبل أن يؤدي عنه فإن لوزم باملال كان له أن يالزم املكفول عنه حىت خيلصه 
ب املكفول عنه أو استوىف منه برىء للكفيل وإن أبرأالكفيل مل يربأ األصيل عنه وكذا إذا أخر وإذا أبرأ الطال

الطالب عن األصيل فهو تأخري عن الكفيل ولو أخر عن الكفيل مل يكن تأخريا على الذي عليه األصل فإن صاحل 
من قال لكفيل ضمن له ماال قد الكفيل رب املال عن األلف على مخسمائة فقد برىء الكفيل والذي عليه األصل و

برئت إىل من املال رجع الكفيل على املكفول عنه وإن قال أبرأتك مل يرجع الكفيل على املكفول عنه وال جيوز تعليق 
الرباءة من الكفالة بالشرط وكل حق ال ميكن استيفاؤه من الكفيل ال تصح الكفالة به كاحلدود والقصاص وإذا 

جاز وإن تكفل عن البائع باملبيع مل تصح ومن استأجر دابة للحمل عليها فإن كانت تكفل عن املشتري بالثمن 
بعينهاال تصح الكفالة باحلمل وإن كانت بغري عينها جازت الكفالة وكذا من استأجر عبدا للخدمة فكفل له رجل 

وهي أن يقول املريض  خبدمته فهو باطل وال تصح الكفالة إال بقبول املكفول له يف اجمللس إال يف مسألة واحدة



لوارثه تكفل عين مبا علي من الدين فكفل به مع غيبة الغرماء جاز وإذا مات الرجل وعليه ديون ومل يترك شيئا 
فتكفل عنه رجل للغرماء مل تصح عند أيب حنيفة وقاال تصح ومن كفل عن رجل بألف عليه بأمره فقضاه األلف قبل 

فيها وإن ربح الكفيل فهو له ال يتصدق به ولو كانت الكفالة بكر حنطة  أن يعطيه صاحب املال فليس له أن يرجع
فقبضها الكفيل فباعها وربح فيها فالربح له يف احلكم قال وأحب إيل أن يرده على الذي قضاه الكر وال جيب عليه 

لكفيل والربح يف احلكم ومن كفل عن رجل بألف عليه بأمره فأمره األصيل أن يتعني عليه حريرا ففعل فالشراء ل
الذي رحبه البائع فهو عليه ومن كفل عن رجل مبا ذاب له عليه أو مبا قضى له عليه فغاب املكفول عنه فأقام املدعي 

البينة على الكفيل بأن له على املكفول عنه ألف درهم مل تقبل بينته ومن أقام البينة أن له على فالن كذا وإن هذا 
الكفيل وعلى املكفول عنه وإن كانت الكفالة بغري أمره يقضى على الكفيل  كفيل عنه بأمره فإن يقضى به على

  خاصة ومن باع دارا وكفل رجل عنه بالدرك فهو تسليم ولو شهد وختم ومل يكفل مل يكن تسليما وهو على دعواه 

  فصل يف الضمان

وكذا رجالن باعا عبدا  من باع لرجل ثوبا وضمن له الثمن أو مضارب ضمن مثن متاع لرب املال فالضمان باطل
صفقة واحدة وضمن أحدمها لصاحبه حصته من الثمن ومن ضمن عن آخر خراجه ونوائبه وقسمته فهو جائز ومن 
قال آلخر لك علي مائة إىل شهر وقال املقر له هي حالة فالقول قول املدعي ومن قال ضمنت لك عن فالن مائة إىل 

ضامنومن اشترى جارية فكفل له رجل بالدرك فاستحقت مل يؤخذ شهر وقال املقر له هي حالة فالقول قول ال
  الكفيل حىت يقضي له بالثمن على البائع ومن اشترى عبدا فضمن له رجل بالعهدة فالضمان باطل 

  باب كفالة الرجلني  
د وإذا كان الدين على اثنني وكل واحد منهما كفيل عن صاحبه كما إذا اشتريا عبدا بألف درهم وكفل كل واح

منهما عن صاحبه فما أدى أحدمها مل يرجع على شريكه حىت يزيد ما يؤديه على النصف فريجع بالزيادة وإذا كفل 
رجالن عن رجل مبال على أن كل واحد منهما كفيل عن صاحبه فكل شيء أداه أحدمها رجع على صاحبه بنصفه 

برأ رب املال أحدمها أخذ اآلخر باجلميع وإذا قليال كان أو كثريا وإن شاء رجع باجلميع على املكفول عنه وإذا أ
افترق املتفاوضان فألصحاب الديون أن يأخذوا أيهما شاءوا جبميع الدين وال يرجع أحدمها على صاحبه حىت يؤدي 

أكثر من النصف وإذا كوتب العبدان كتابة واحدة وكل واحد منهما كفيل عن صاحبه فكل شيء اداه أحدمها 
   رجع على صاحبه بنصفه

  باب كفالة العبد وعنه  
ومن ضمن عن عبد ماال ال جيب عليه حىت يعتق وإن مل يسم حاال وال غريه فهو حال ومن ادعى على عبد ماال 

وكفل له رجل بنفسه فمات العبد برىء الكفيل فإن ادعى رقبة العبد فكفل به رجل فمات العبد فأقام املدعي البينة 
ا كفل العبد عن مواله بأمره فعتق فأداه أو كان املوىل كفل عنه فأداه بعد العتق مل أنه كان له ضمن الكفيل قيمته وإذ

  كتاب احلوالة = يرجع واحد منهما على صاحبه وال جيوز الكفالة مبال الكتابة حر تكفل به أو عبد 
احمليل من الدين بالقبول وهي جائزة بالديون وتصح احلوالة برضا احمليل واحملتال واحملتال عليهوإذا متت احلوالة برىء 

وال يرجع احملتال على احمليل إال أن يتوي حقه والتوى عند أيب حنيفة رمحه اهللا أحد األمرين وهو إما أن جيحد احلوالة 
وحيلف وال بينة له عليه أو ميوت مفلسا وقاال هذان الوجهان ووجه ثالث وهو أن حيكم احلاكم بإفالسه حال حياته 

عليه احمليل مبثل مال احلوالة فقال احمليل أحلت بدين يل عليك مل يقبل قوله إال حبجة وكان عليه وإذا طالب احملتال 



مثل الدين وإذا طالب احمليل احملتال مبا أحاله به فقال إمنا أحلتك لتقبضه يل وقال احملتال ال بل أحلتين بدين كان يل 
ا عليه آخر فهو جائز فإن هلكت برىء ويكره عليك فالقول قول احمليل ومن أودع رجال ألف درهم وأحال هب

  كتاب أدب القاضي = السفاتج وهي قرض استفاد به املقرض سقوط خطر الطريق 
وال تصح والية القاضي حىت جيتمع يف املوىل شرائط الشهادة ويكون من أهل االجتهاد وال باس بالدخول يف القضاء 

ملن خياف العجز عنه وال يأمن على نفسه احليف فيه وينبغي إال  ملن يثق بنفسه أنه يؤدي فرضه ويكره الدخول فيه
يطلب الوالية وال يسأهلا مث جيوز التقلد من السلطان اجلائر كما جيوز من العادل ومن قلد القضاء يسلم إليه ديوان 

املعزول عليه إال القاضي الذي كان قبله وينظر يف حال احملبوسني فمن اعترف حبق ألزمه إياه ومن أنكر مل يقبل قول 
ببينة فإن مل تقم بينة مل يعجل بتخليته حىت ينادي عليه وينظر يف أمره وينظر يف الودائع وارتفاع الوقوف فيعمل فيه 

على ما تقوم به البينة أو يعترف به من هو يف يده وال يقبل قول املعزول إال أن يعترف الذي هي يف يده أن املعزول 
يها وجيلس للحكم جلوسا ظاهرا يف املسجد وال يقبل هدية إال من ذي رحم حمرم أو ممن سلمها إليه فيقبل قوله ف

جرت عادته قبل القضاء مبهاداته ويشهد اجلنازة ويعود املريض وال يضيف أحد اخلصمني دون خصمه وإذا حضرا 
يف وجه أحدمها وال  سوى بينهما يف اجللوسواإلقبال وال يسار أحدمها وال يشري إليه وال يلقنه حجة وال يضحك

  ميازحهم وال واحدا منهم ويكره تلقني الشاهد 

  فصل يف احلبس

وإذا ثبت احلق عند القاضي وطلب صاحب احلق حبس غرميه مل يعجل حببسه وأمره بدفع ما عليه فإن امتنع حبسه 
 حيبسه فيما سوى ذلك يف كل دين لزمه بدال عن مال حصل يف يده كثمن املبيع أو التزمه بعقد كاملهر والكفالة وال

إذا قال إين فقري إال أن يثبت غرميه أن له ماال فيحبسه شهرين أو ثالثة مث يسأل عنه فإن مل يظهر له مال خلى سبيله 
  وحيبس الرجل يف نفقة زوجته وال حيبس الوالد يف دين ولده إال إذا امتنع من اإلنفاق عليه 

  باب كتاب القاضي إىل القاضي  
لقاضي إىل القاضي يف احلقوق إذا شهد به عنده فإن شهدوا على خصم حاضر حكم بالشهادة وكتب ويقبل كتاب ا

  حبكمه وإن شهدوا به بغري حضرة اخلصم مل حيكم وكتب بالشهادة ليحكم املكتوب إليه هبا 
عليهم وهذا هو الكتاب احلكمي وال يقبل الكتاب إال بشهادة رجلني أو رجل وامرأتني وجيب أن يقرا الكتاب 

ليعرفوا ما فيه أو يعلمهم به مث خيتمه حبضرهتم ويسلمه إليه فإذا وصل إىل القاضي مل يقبله إال حبضرة اخلصم فإذا 
سلمه الشهود إليه نظر إىل ختمه فإذا شهدوا أنه كتاب فالن القاضي سلمه إلينا يف جملس حكمه وفضائه وقرأه 

مه ما فيه وال يقبل كتاب القاضي إىل القاضي يف احلدود علينا وختمه فتحه القاضي وقرأه على اخلصم وألز
  والقصاص 

  فصل آخر

وجيوز قضاء املرأة يف كل شيء إال يف احلدود والقصاص وليس للقاضي أن يستخلف على القضاء إال أن يفوض إليه 
قوال ال دليل  ذلك وإذا رفع إىل القاضي حكم حاكم أمضاه إال أن خيالف الكتاب أو السنة أو اإلمجاع بأن يكون

عليه ويف اجلامع الصغري وما اختلف فيه الفقهاء فقضى به القاضي مث جاءقاض آخر يرى غري ذلك أمضاه ولو قضى 
يف اجملتهد فيه خمالفا لرأيه ناسيا ملذهبه نفذ عند أيب حنيفة وإن كان عامدا ففيه روايتان وكل شيء قضى به القاضي 



ك عند أيب حنيفة وال يقض القاضي على غائب إال أن حيضر من يقوم مقامه يف الظاهر بتحرمي فهو يف الباطن كذل
  ويقرض القاضي أموال اليتامى ويكتب ذكر احلق وإن أقرض الوصي ضمن 

  
  باب التحكيم  

وإذا حكم رجالن رجال فحكم بينهما ورضيا حبكمه جاز ولكل واحد من احملكمني أن يرجع مامل حيكم عليهما وإذا 
ذا رفع حكمه إىل القاضي فوافق مذهبه أمضاه وإن خالفه أبطله وال جيوز التحكيم يف احلدود حكم لزمهما وأ

والقصاص وجيوز أن يسمع البينة ويقضي بالنكول وكذا باإلقرار وحكم احلاكم ألبويه وزوجته وولده باطل واملوىل 
  واحملكم فيه سواء 

  مسائل شىت من كتاب القضاء

فليس لصاحب السفل أن يتد فيه وتدا وال ينقب فيه كوة عند أيب حنيفة وقاال  وإذا كان علو لرجل وسفل آلخر
يصنع ماال يضر بالعلو وإذاكانت زائغة مستطيلة تتشعب منها زائغة مستطيلة وهي غري نافذة فليس ألهل الزائغة 

ا بابا ومن ادعى يف األوىل أن يفتحوا بابا يف الزائغة القصوى وإن كانت مستديرة قد لزق طرفاها فلهم أن يفتحو
دار دعوى وأنكرها الذي يف يده مث صاحله منها فهو جائز وهي مسألة الصلح على اإلنكار ومن ادعى دارا يف يد 

رجل أنه وهبها له يف وقت فسئل البينة فقال جحدين اهلبة فاشتريتها منه وأقام املدعي البينة على الشراء قبل الوقت 
ينته ومن قال آلخر اشتريت مين هذه اجلارية فأنكر اآلخر إن أمجع البائع على ترك الذي يدعي فيه اهلبة ال تقبل ب

اخلصومة وسعه أن يطأها ومن أقر أنه قبض من فالن عشرة دراهم مث ادعى أهنا زيوف صدق ومن قالآلخر لك علي 
ن ادعى على ألف درهم فقال ليس يل عليك شيء مث قال يف مكانه بل يل عليك ألف درهم فليس عليه شيء وم

آخر ماال فقال ما كان لك علي شيء قط فأقام املدعي البينة على ألف وأقام هو البينة على القضاء قبلت بينته ولو 
قال ما كان لك علي شيء قط وال أعرفك مل تقبل بينته على القضاء ومن ادعى على آخر أنه باعه جاريته فقال مل 

لشراء فوجد هبا أصبعا زائدة فأقام البائع البينة أنه برىء إليه من كل عيب أبعها منك قط فأقام املشتري البينة على ا
مل تقبل بينة البائع ذكر حق كتب يف أسفله ومن قام هبذه الذكر احلق فهو ويل ما فيه أن شاء اهللا تعاىل أو كتب يف 

حنيفة وقاال إن شاء اهللا  الشراء فعلى فالن خالص ذلك وتسليمه إن شاء اهللا تعاىل بطل الذكر كله وهذا عند أيب
  تعاىل هو على اخلالص وعلى من قام بذكر احلق وقوهلما استحسان ذكره يف اإلقرار 

  فصل يف القضاء واملواريث

وإذا مات نصراين فجاءت امرأته مسلمة وقالت أسلمت بعد موته وقالت الورثة أسلمت قبل موته فالقول قول 
ية فجاءت مسلمة بعد موته وقالت أسلمت قبل موته وقالت الورثة أسلمت الورثة ولو مات املسلم وله امرأة نصران

بعد موته فالقول قوهلم أيضا ومن مات وله يف يد رجل أربعة آالف درهم وديعة فقال املستودع هذا ابن امليت ال 
غريي قضى باملال وارث له غريه فإنه يدفع املال إليه ولو قال املودع آلخر هذا ابنه ايضا وقال األول ليس له ابن 

لألول وإذا قسم املرياث بني الغرماء والورثة فإنه ال يؤخذ منهم كفيل وال من وارث وهذا شيء أحتاط به بعض 
القضاة وهو ظلم وإذا كانت الدار يف يد رجل وأقام اآلخر البينة أن أباه مات وتركها مرياثا بينه وبني أخيه فالن 

خر يف يد الذي هو يف يديه وال يستوثق منه بكفيل وهذا عند أيب حنيفة الغائب قضى له بالنصف وترك النصف اآل



رمحه اهللا وقاال إن كان الذي هي يف يديه جاحدا أخذ منه وجعل يف يد أمني وإن مل جيحد ترك يف يده ومن قال مايل 
  يف املساكني صدقة فهو على ما فيه الزكاة وإن أوصى بثلث ماله فهو على ثلث كل
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أيب حنيفة :كتاب م  اإلما فقه  ملبتدي يف  ية ا بدا   منت 
ملرغيناين:املؤلف لفرغاين ا ا عبد اجلليل  بن  بكر  أيب  بن  لدين علي  ا  برهان 

شيء ومن أوصى إليه ومل يعلم بالوصية حىت باع شيئا من التركة فهو وصي والبيع جائز وال جيوز بيع الوكيل حىت 
تصرفه وال يكون النهي عن الوكالة حىت يشهد عنده شاهدان أو رجل يعلم ومن أعلمه من الناس بالوكالة جيوز 

عدل وإذا باع القاضي أو أمينه عبدا للغرماء وأخذ املال فضاع واستحق العبد مل يضمن وإن أمر القاضي الوصي 
  ببيعه للغرماء مث استحق أو مات قبل القبض وضاع املال رجع املشتري على الوصي ورجع الوصي على الغرماء 

  فصل آخر

وإذا قال القاضي قد قضيت على هذا بالرجم فارمجه أو بالقطع فاقطعه أو بالضرب فاضربه وسعك أن تفعل وإذا 
عزل القاضي فقال لرجل أخذت منك ألفا ودفعتها إىل فالن قضيت هبا عليك فقال الرجل أخذهتا ظلما فالقول قول 

ان الذي قطعت يده والذي أخذ منه املال مقرين أنه القاضي وكذلك لو قال قضيت بقطع يدك يف حق هذا إذا ك
فعل ذلك وهو قاض وال ميني عليه ولو أقر القاطع واآلخذ مبا أقر به القاضي ال يضمن أيضا ولو زعم املقطوع يده 

أو املأخوذ ماله أنه فعل ذلك قبل التقليد أو بعد العزل فالقول للقاضي أيضا ولو أقر القاطع أو اآلخذ يف هذا 
صل مبا أقر به القاضي يضمنان ولو كان املال يف يد اآلخذ قائما وقد أقر مبا أقر به القاضي واملأخوذ منه املال الف

  كتاب الشهادات = صدق القاضي يف أنه فعله يف فضائه أو ادعى أنه فعله يف غري قضائه يؤخذ منه 
شهادة يف احلدود خيري فيها الشاهد بني الستر الشهادة فرض تلزم الشهود وال يسعهم كتماهنا إذا طالبهم املدعي وال

واإلظهار والستر أفضل إال أنه جيب أن يشهد باملال يف السرقة فيقول أخذ وال يقول سرق والشهادة على مراتب 
منها الشهادة يف الزنا يعترب فيها أربعة من الرجال وال تقبل فيها شهادة النساء ومنها الشهادةببقية احلدود والقصاص 

ل فيها شهادة رجلني وال تقبل فيها شهادة النساء وما سوى ذلك من احلقوق يقبل فيها شهادة رجلني أو رجل تقب
وامرأتني سواء كان احلق ماال أو غري مال وتقبل يف الوالدة والبكارة والعيوب بالنساء يف موضع ال يطلع عليه 

ظة الشهادة فإن مل يذكر الشاهد لفظة الشهادة وقال الرجال شهادة امرأة واحدة وال بد يف ذلك كله من العدالة ولف
أعلم أو أتيقن مل تقبل شهادته قال أبو حنيفة يقتصر احلاكم على ظاهر العدالة يف املسلم وال يسأل عن حال الشهود 

حىت يطعن اخلصم إال يف احلدود والقصاص فإنه يسأل عن الشهود وقال أبو يوسف وحممد رمحهما اهللا ال بد أن 
عنهم يف السر والعالنية يف سائر احلقوق مث التزكية يف السر أن يبعث املستورة إىل املعدل فيها النسب واحللى  يسأل

واملصلى ويردها املعدل ويف العالنية ال بد أن جيمع بني املعدل والشاهد ويف قول من رأى أن يسأل عن الشهود مل 
يسأل عن الشهود واحدا جاز واإلثنان أفضل وال يشترط  يقبل قول اخلصم أنه عدل وإذا كان رسول القاضي الذي

  أهلية الشهادة يف املزكى يف تزكية السر 

  فصل

وما يتحمله الشاهد على ضربني أحدمها ما يثبت حكمه بنفسه مثل البيع واإلقرار والغصب والقتل وحكم احلاكم 
وال يقول أشهدين ولو مسع من وراء فإذا مسع ذلك الشاهد أو رآه وسعه أن يشهد عليه ويقول أشهد أنه باع 



احلجاب ال جيوز له أن يشهد ولو فسر للقاضي ال يقبله إال إذا كان دخل البيت وعلم أنه ليس فيه أحد سواه مث 
جلس على الباب وليس يف البيت مسلك غريه فسمع إقرار الداخل وال يراه له أن يشهد ومنه ماال يثبت حكمه فيه 

لشهادة فإذا مسع شاهدا يشهد بشيء مل جيز له أن يشهد على شهادته إال أن يشهده عليها بنفسه مثل الشهادة على ا
وكذا لو مسعه يشهد الشاهد على شهادته مل يسع السامع أن يشهد وال حيل للشاهد إذا رأى خطه أن يشهد إال أن 

ح والدخولووالية القاضي فإنه يتذكر الشهادة وال جيوز للشاهد أن يشهد بشيء مل يعاينه إال النسب واملوت والنكا
يسعه أن يشهد هبذه األشياء إذا أخربه هبا من يثق به ومن كان يف يده شيء سوى العبد واألمة وسعك أن تشهد أنه 

  له 
  باب من تقبل شهادته ومن ال تقبل  

سلم تقبل شهادته وال تقبل شهادة األعمى وال اململوك وال احملدود يف القذف وإن تاب ولو حد الكافر يف قذف مث أ
وال تقبل شهادة الوالد لولده وولده ووالده وال شهادة الولد ألبويه وأجداده وال تقبل شهادة أحد الزوجني لآلخر 

وال شهادة املوىل لعبده وال ملكاتبه وال شهادة الشريك لشريكه فيما هو من شركتهما وتقبل شهادة الرجل ألخيه 
ة وال مغنية وال مدمن الشرب على اللهو وال من يلعب بالطيور وال من يغين وعمه وال تقبل شهادة خمنث وال نائح

للناس وال من يأيت بابا من الكبائر اليت يتعلق هبا احلد وال من يدخل احلمام من غري إزار أو يأكل الربا أو يقامر 
يق وال تقبل شهادة من بالنرد والشطرنج وال من يفعل األفعال املستحقرة كالبول على الطريق واألكل على الطر

يظهر سب السلف وتقبل شهادة أهل األهواء إال اخلطابية وتقبل شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض وإن اختلفت 
مللهم وال تقبل شهادة احلريب على الذمي وتقبل شهادة املستأمنني بعضهم على بعض إذا كانوا من أهل دار واحدة 

تقبل وإن كانت احلسنات أغلب من السيئات والرجل ممن جيتنب الكبائر  فإن كانوا من دارين كالروم والترك ال
قبلت شهادته وإن أمل مبعصية وتقبل شهادة األقلف واخلصي وولد الزنا وشهادة اخلنثى جائزة وشهادة العمال جائزة 

مل جيز وإن  وإذا شهد الرجالن أن أبامها أوصى إىل فالن والوصي يدعى ذلك فهو جائز استحساناوإن أنكر الوصي
شهدا أن أبامها الغائب وكله بقبض ديونه بالكوفة فادعى الوكيل أو أنكره مل تقبل شهادهتما وال يسمع القاضي 
الشهادة على جرح جمرد وال حيكم بذلك إال إذا شهدوا على إقرار املدعي بذلك تقبل ولو أقام املدعي البينة أن 

  يربح حىت قال أومهت بعض شهاديت فإن كان عدال جازت شهادتهاملدعى استأجر الشهود مل تقبل ومن شهد ومل 
  باب االختالف يف الشهادة  

الشهادة إذا وافقت الدعوى قبلت وإن خالفتها مل تقبل ويعترب اتفاق الشاهدين يف اللفظ واملعىن عند أيب حنيفة فإن 
األلف إذا كان املدعي يدعي هذا األلفني شهد أحدمها بألف واآلخر بألفني مل تقبل الشهادة عنده وعندمها تقبل على 

وعلى املائة واملائتان والطلقة والطلقتان والثالث وإن شهد أحدمها بألف واآلخر بألف ومخسمائة واملدعي يدعي ألفا 
ومخسمائة قبلت الشهادة على األلف ونظريه الطلقة والطلقة والنصف واملائة واملائة واخلمسون وإن قال املدعي مل 

عليه إال األلف فشهادة الذي شهد باأللف واخلمسمائة باطلة وإذا شهدا بألف وقال أحدمها قضاه منها يكن يل 
مخسمائة قبلت شهادهتما باأللف ومل يسمع قوله أنه قضاه مخسمائة إال أن يشهد معه آخر وينبغي للشاهد أن ال 

جالن شهدا على رجل بقرض ألف درهم يشهد بألف حىت يقر املدعي أنه قبض مخسمائة وقال يف اجلامع الصغري ر
فشهد أحدمها أنه قد قضاها فالشهادة جائزة على القرض وإذا شهد شاهدان أنه قتل زيدا يوم النحر مبكة وشهد 

آخران أنه قتله يوم النحر بالكوفة واجتمعوا عند احلاكم مل يقبل الشهادتني فإن سبقت إحدامها وقضى هبا مث 
شهدا على رجل أنه سرق بقرة واختلفا يف لوهنا قطع وإن قال أحدمها بقرة واآلخر حضرت األخرى مل تقبل وإذا 



ثورا مل يقطع عند أيب حنيفة وقاال ال يقطع يف الوجهني ومن شهد لرجل أنه اشترى عبدا من فالن بألف وشهد آخر 
ل والصلح عن دم العمد أنه اشتراه بألف ومخسمائة فالشهادة باطلة وكذلك الكتابة وكذا اخللع واإلعتاق على ما

إذا كان املدعي هو املرأة أو العبد أو القاتل وإن كانت الدعوى من جانب آخر فهو مبنزلة دعوى الدين ويف الرهن 
إن كان املدعي هو الراهن ال يقبل وإن كان املرهتن فهو مبنزلة دعوى الدين فأما النكاح فإنه جيوز بألف استحسانا 

  أيضا وقاال هذا باطل يف النكاح 

  فصل يف الشهادة على اإلرث

ومن أقام بينة على دار أهنا كانت ألبيه أعارها أو أودعها الذي هي يف يده فإنه يأخذها وال يكلف البينة أنه مات 
وتركها مرياثا له وإن شهدوا أهنا كانت يف يد فالن مات وهي يف يده جازت الشهادة وإن قالوا لرجل حي نشهد 

عي منذ أشهر مل تقبل وإن أقر بذلك املدعى عليه دفعت إىل املدعي وإن شهد شاهدان أنه أقر أهنا كانت يف يد املد
  أهنا كانت يف يد املدعي دفعت إليه 

  باب الشهادة على الشهادة  
الشهادة على الشهادة جائزة يف كل حق ال يسقط بالشبهة وجتوز شهادة شاهدين على شهادة شاهدين وال تقبل 

هادة واحد وصفة اإلشهاد أن يقول شاهد األصل لشاهد الفرع أشهد على شهاديت أين أشهد شهادة واحد على ش
أن فالن بن فالن أقر عندي بكذا وأشهدين على نفسه وإن مل يقل أشهدين على نفسه جاز ويقول شاهد الفرع عند 

شهاديت بذلك ومن قال  األداء أشهد أن فالنا أشهدين على شهادته أن فالنا أقر عنده بكذا وقال يل أشهد على
اشهدين فالن على نفسه مل يشهد السامع على شهادته حىت يقول له اشهد على شهاديت وال تقبل شهادة شهود 
الفرع إال أن ميوت شهود األصل أو يغيبوا مسرية ثالثة أيام فصاعدا أو ميرضوا مرضا ال يستطيعون معه حضور 

جاز وكذا إذا شهد شاهدان فعدل أحدمها اآلخر صح وإن  جملس احلاكم فإن عدل شهود األصل شهود الفرع
سكتوا عن تعديلهم جاز وينظر القاضي يف حاهلم وإن أنكر شهود األصل الشهادة مل تقبل شهادة شهود الفرع وإذا 

شهد رجالن على شهادة رجلني على فالنة بنت فالن الفالنية بألف درهم وقاال أخربانا أهنما يعرفاهنا فجاء بامرأة 
وقاال ال ندري أهي هذه أم ال فإنه يقال للمدعي هات شاهدين يشهدان أهنا فالنة وكذا كتاب القاضي إىل القاضي 

  ولو قالوا يف هذين البابني التميمية مل جيز حىت ينسبوها إىل فخذها 

  فصل

يف اجلامع الصغري قال أبو حنيفة رمحه اهللا شاهد الزور أشهره يف السوق وال أعزره وقاال نوجعه ضربا وحنبسه و
  شاهدان أقرا أهنما شهدا بزور مل يضربا وقاال يعزران

  كتاب الرجوع عن الشهادة 
وإذا رجع الشهود عن شهادهتم قبل احلكم هبا سقطت وال ضمان عليهما فإن حكم بشهادهتم مث رجعوا مل يفسخ 

وإذا شهدا شاهدان مبال فحكم احلكم وعليهم ضمان ما أتلفوا بشهادهتم وال يصح الرجوع إال حبضرة احلاكم 
احلاكم به مث رجعا ضمنا املال للمشهود عليه فإن رجع أحدمها ضمن النصف وإن شهد باملال ثالثة فرجع أحدمها 
فال ضمان عليه فإن رجع آخر ضمن الراجعان نصف احلق وإن شهد رجل وامرأتان فرجعت امرأة ضمنت ربع 

جل وعشر نسوة مث رجع مثان فال ضمان عليهن فإن رجعت أخرى احلق وإن رجعتا ضمنتا نصف احلق وإن شهد ر



كان عليهن ربع احلق وإن رجع الرجل والنساء فعلى الرجل سدس احلق وعلى النسوة مخسة أسداسه عند أيب حنيفة 
رمحه اهللا وقاال على الرجل النصف وعلى النسوة النصف فإن رجع النسوة العشرة دون الرجل كان عليهن نصف 

ى القولني ولو شهد رجالن وامرأة مبال مث رجعوا فالضمان عليهما دون املرأة وإن شهد شاهدان على امرأة احلق عل
بالنكاح مبقدار مهر مثلها مث رجعا فال ضمان عليهما وكذلك إذا شهدا بأقل من مهر مثلها وكذلك إذا شهدا على 

ثل مث رجعا ضمنا الزيادة وإن شهدا ببيع شيء مبثل رجل بتزويج امرأة مبقدار مهر مثلها وإن شهدا بأكثر من مهر امل
القيمة أو أكثر مث رجعا مل يضمنا وإن كان بأقل من القيمة ضمنا النقصان وإن شهدا على رجل أنه طلق امرأته قبل 
الدخول هبا مث رجعا ضمنا نصف املهر وإن شهدا على أنه أعتق عبده مث رجعا ضمنا قيمته وإن شهدوا بقصاص مث 

بعد القتل ضمنوا الدية وال يقتص منهموإذا رجع شهود الفرع ضمنوا ولو رجع شهود األصل وقالوا مل رجعوا 
نشهد شهود الفرع على شهادتنا فال ضمان عليهم وإن قالوا أشهدناهم وغلطنا ضمنوا وهذا عند حممد رمحه اهللا 

الفروع مجيعا جيب الضمان عندمها وعند أيب حنيفة وأيب يوسف رمحهما اهللا ال ضمان عليهم ولو رجع األصول و
على الفروع ال غري وإن قال شهود الفرع كذب شهود األصل أو غلطوا يف ذلك مل يلتفت إىل ذلك وإن رجع 
املزكون عن التزكية ضمنوا وهذا عند أيب حنيفة وقاال ال يضمنون وإذا شهد شاهدان باليمني وشاهدان بوجود 

  يمني خاصةالشرط مث رجعوا فالضمان على شهود ال
  كتاب الوكالة 

كل عقد جاز أن يعقده اإلنسان بنفسه جاز أن يوكل به غريه وجتوز الوكالة باخلصومة يف سائر احلقوق وكذا 
بإيفائها واستيفائها إال يف احلدود والقصاص فإن الوكالة ال تصح باستيفائها مع غيبة املوكل عن اجمللس وقال أبو 

ة بإثبات احلدود والقصاص بإقامة الشهود أيضا كما يف الشهادة على الشهادة وكما يوسف رمحه اهللا ال جتوز الوكال
يف االستيفاء وقال أبو حنيفة رمحه اهللا ال جيوز التوكيل باخلصومة من غري رضا اخلصم إال أن يكون املوكل مريضا أو 

لوكالة أن يكون املوكل ممن ميلك غائبا مسرية ثالثة أيام فصاعدا وقاال جيوز التوكيل بغري رضا اخلصم ومن شرط ا
التصرف وتلزمه األحكام والوكيل ممن يعقل العقد ويقصده وإذا وكل احلر العاقل البالغ أو املأذون مثلهما جاز وإن 
وكال صبيا حمجورا يعقل البيع والشراء أو عبدا حمجورا جاز وال يتعلق هبما احلقوق وتتعلق مبوكلهما والعقد الذي 

على ضربني كل عقد يضيفه الوكيل إىل نفسه كالبيع واإلجارة فحقوقه تتعلق بالوكيل دون املوكل يعقده الوكالء 
يسلم املبيع ويقبض الثمن ويطالب بالثمن إذا اشترى ويقبض املبيع وخياصم يف العيب وخياصم فيه وكل عقد يضيفه 

دون الوكيل فاليطالب وكيل الزوج  إىل موكله كالنكاح واخللع والصلح عن دم العمد فإن حقوقه تتعلق باملوكل
باملهر وال يلزم وكيل املرأة تسليمها وإذا طالب املوكل املشتري بالثمن فله أن مينعه إياه فإن دفعه إليه جاز ومل يكن 

  للوكيل أن يطالبه به ثانيا 
  باب الوكالة بالبيع والشراء  

  فصل يف الشراء

ه وصفته أو جنسه ومبلغ مثنه إال أن يوكله وكالة عامة فيقول ومن وكل رجال بشراء شيء فال بد من تسمية جنس
ابتع يل ما رأيت مث إن كان اللفظ جيمع أجناسا أو ما هو يف معىن األجناس ال يصح التوكيل وإن بني الثمن وإن كان 

و دابة أو دارا جنسا جيمع أنواعا ال يصح إال بيان الثمن أو النوع ويف اجلامع الصغري ومن قال آلخر اشتر يل ثوبا أ
فالوكالة باطلة وإن مسى مثن الدار ووصف جنس الدار والثوب جاز ومن دفع إىل آخر دراهم وقال اشتر يل هبا 



طعاما فهو على احلنطة ودقيقها وإذا اشترى الوكيل وقبض مث اطلع على عيب فله أن يرده بالعيب ما دام املبيع يف 
نه وجيوز التوكيل بعقد الصرف والسلم فإن فارق الوكيل صاحبه قبل يده فإن سلمه إىل املوكل مل يرده إال بإذ

القبض بطل العقد وال يعترب مفارقة املوكل وإذا دفع الوكيل بالشراء الثمن من ماله وقبض املبيع فله أن يرجع به 
 يستويف على املوكل فإن هلك املبيع يف يده قبل حبسه هلك من مال املوكل ومل يسقط الثمن وله أن حيبسه حىت

الثمن فإن حبسه فهلك كان مضمونا ضمان الرهن عند أيب يوسف رمحه اهللا وضمان املبيع عند حممد وإذا وكله 
بشراء عشرة أرطال حلم بدرهم فاشترى عشرين رطال بدرهم من حلم يباع منه عشرة أرطال بدرهم لزم املوكل منه 

العشرون بدرهم ولو وكله بشراء شيء بعينه فليس له أن عشرة بنصف درهم عند أيب حنيفة رمحه اهللا وقاال يلزمه 
يشتريه لنفسه وإن وكله بشراء عبد بغري عينه فاشترى عبدا فهو للوكيل إال أن يقول نويت الشراء للموكل أو 

يشتريه مبال املوكل ومن أمر رجال بشراء عبد بألف فقال قد فعل ومات عندي وقال اآلمراشتريته لنفسك فالقول 
مر فإن كان دفع إليه األلف قالقول قول املأمور ومن قال آلخر يعين هذا العبد لفالن فباعه مث أنكر أن يكون قول اآل

فالن أمره مث جاء فالن وقال أنا أمرته بذلك فإن فالنا يأخذه فإن قال فالن مل آمره مل يكن ذلك له إال أن يسلمه 
 بأن يشتري له عبدين بأعياهنما ومل يسم له مثنا فاشترى له املشتري له يكون بيعا عنه وعليه العهدة ومن أمر رجال

أحدمها جاز إال فيما ال يتغابن الناس فيه ولو أمره بأن يشتريهما بألف وقيمتهما سواء فعند أيب حنيفة رمحه اهللا أن 
أللف قبل أن اشترى أحدمها خبمسمائة أو أقل جاز وإن اشترى بأكثر مل يلزم اآلمر إال أن يشتري الباقي ببقية ا

خيتصما استحسانا وقال أبو يوسف وحممد أن اشترى أحدمها بأكثر من نصف األلف مبا يتغابن الناس فيه وقد بقي 
من األلف ما يشتري مبثله الباقي جاز ومن له على آخر ألف درهم فأمره بأن يشتري هبا هذا العبد فاشتراه جاز وإن 

ه فمات يف يده قبل أن يقبضه اآلمر مات من مال املشتري وإن قبضه اآلمر أمره أن يشتري هبا عبدا بغري عينه فاشترا
فهو له عند أيب حنيفة وقاال هو الزم لآلمر إذا قبضه املأمور ومن دفع إىل آخر ألفا وأمره ان يشتري هبا جارية 

إن مل يكن دفع إليه األلف فاشتراها فقال اآلمر اشتريتها خبمسمائة وقال املأمور اشتريتها بألف فالقول قول املأمور و
فالقول قول اآلمر ولو أمره أن يشتري له هذا العبد ومل يسم له مثنا فاشتراه فقال اآلمر اشتريته خبمسمائة وقال 

  املأمور بألف وصدق البائع املأمور فالقول قول املأمور مع ميينه 

  فصل يف التوكيل بشراء نفس العبد

من موالي بألف ودفعها إليه فإن قال الرجل للموىل اشتريته لنفسه فباعه على وإذا قال العبد لرجل اشتر يل نفسي 
هذا فهو حر والوالء للموىل وإن مل يعني للموىل فهو عبد للمشتري واأللف للموىل وعلى املشتري ألف مثله ومن 

قد لنفسه فهو حر قال لعبد اشتر يل نفسك من موالك فقال ملواله بعين نفسي لفالن بكذا ففعل فهو لآلمر وإن ع
  وكذا لو قال يعين ومل يقل لفالن فهو حر 

فصل يف البيع والوكيل بالبيع والشراء ال جيوز له أن يعقد مع أبيه وجده ومن ال تقبل شهادته له عند أيب حنيفة 
العرض عند أيب وقاال جيوز بيعه منهم مبثل القيمة إال من عبده أو مكاتبة والوكيل بالبيع جيوز بيعه بالقليل والكثري و

  حنيفة وقاال ال جيوز بيعه بنقصان ال

يتغابن الناس فيه وال جيوز إال بالدراهم والدنانري والوكيل بالشراء جيوز عقده مبثل القيمة وزيادة يتغابن الناس يف 
 وقيل يف مثلها وال جيوز مبا ال يتغابن الناس يف مثله والذي ال يتغابن الناس فيه ما ال يدخل حتت تقومي املقومني



وإذا وكله ببيع عبد له فباع نصفه ) ده دوازده ( ويف العقارات ) ده يازده ( ويف احليوانات ) ده ينم ( العروض 
جاز عند أيب حنيفة وقاال ال جيوز إال أن يبيع النصف اآلخر قبل أن خيتصما وإن وكله بشراء عبد فاشترى نصفه 

ومن أمر رجال ببيع عبده فباعه وقبض الثمن أو مل يقبض فرده فالشراء موقوف فإن اشترى باقيه لزم املوكل 
املشتري عليه بعيب ال حيدث مثله بقضاء القاضي ببينة أو باباء ميني أو باقرار فإنه يرده على اآلمر وكذلك إن رده 

عبدي بنقد  عليه بعيب حيدث مثله بينة أو بابا ميني فإن كان ذلك بإقراره لزم املأمور ومن قال آلخر أمرتك ببيع
فبعته بنسيئة وقال املأمور أمرتين ببيعه ومل تقل شيئا فالقول قول اآلمر وإن اختلف يف ذلك املضارب ورب املال 

فالقول قول املضارب ومن أمر رجال ببيع عبده فباعه وأخذ بالثمن رهنا فضاع يف يده أو أخذ به كفيال فتوى املال 
  عليه فال ضمان عليه فصل 

ني فليس ألحدمها أن يتصرف فيما وكال به دون اآلخر إال أن يوكلهما باخلصومة أو بطالق زوجته وإذا وكل وكيل
بغري عوض أو بعق عبده بغري عوض أو برد وديعة عنده أو قضاء دين عليه وليس للوكيل أن يوكل فيما وكل به إال 

كيله حبضرته جاز وإن عقد يف حال أن يأذن له املوكل أو يقول له اعمل برأيك فإن وكل يغري إذن موكلهفعقد و
غيبته مل جيز إال أن يبلغه فيجيزه ولو قدر األول الثمن للثاين فعقد بغيبته جيوز وإذا زوج املكاتب او العبد أو الذمي 
ابنته وهي صغرية حرة مسلمة أو باع أو اشترى هلا مل جيز قال أبو يوسف وحممد املرتد إذا قتل على ردته واحلريب 

  كذلك 
  ب الوكالة باخلصومة والقبض با 

الوكيل باخلصومة وكيل بالقبض فإن كانا وكيلني باخلصومة ال يقبضان إال معا والوكيل بقبض الدين يكون وكيال 
باخلصومة عند أيب حنيفة وقاال ال يكون خصما والوكيل بقبض العني ال يكون وكيال باخلصومة باالتفاق حىت أن من 

ام الذي هو يف يده للبينة على أن املوكل باعه إياه وقف األمر حىت حيضر الغائب وكل وكيال بقبض عبد له فأق
وكذلك العتاق والطالق وغري ذلك وإذا أقر الوكيل باخلصومة على موكله عند القاضي جاز إقراره عليه وال جيوز 

يف ذلك أبدا ومن  عند غري القاضي ومن كفل مبال عن رجل فوكله صاحب املال بقبضه عن الغرمي مل يكن وكيال
ادعى أنه وكيل الغائب يف قبض دينه فصدقه الغرمي أمر بتسليم الدين إليه فإن حضر الغائب فصدقه وإال دفع إليه 

الغرمي الدين ثانيا ويرجع به على الوكيل إن كان باقيا يف يده وإن كان ضاع يف يده مل يرجع عليه إال أن يكون 
قبض الوديعة فصدقه املودع مل يؤمر بالتسليم إليه فإن وكل وكيال بقبض ماله ضمنه عند الدفع ومن قال أين وكيل ب

فادعى الغرمي أن صاحب املال قد استوفاه فإنه يدفع املال إليه ويتبع رب املال فيستحلفه وإن وكله بعيب يف جارية 
إىل رجل عشرة دراهم  فادعى البائع رضا املشتري مل يرد عليه حىت حيلف املشتري خبالف مسألة الدين ومن دفع

  لينفقها على أهله فأنفق عليهم عشرة من عنده فالعشرة بالعشرة 
  باب عزل الوكيل  

وللموكل أن يعزل الوكيل عن الوكالة فإن مل يبلغه العزل فهو على وكالتهوتصرفه جائز حىت يعلم وتبطل الوكالة 
ا وكل املكاتب مث عجز أو املأذون له مث حجر عليه مبوت املوكل وجنونه جنونا مطبقا وحلاقه بدار احلرب مرتدا وإذ

أو الشريكان فافترقا فهذه الوجوه تبطل الوكالة عل الوكيل علم أو مل يعلم وإذا مات الوكيل أو جن جنونا مطبقا 
بطلت الوكالة وإن حلق بدار احلرب مرتدا مل جيز له التصرف إال أن يعود مسلما ومن وكل آخر بشيء مث تصرف 

  يما وكل به بطلت الوكالةبنفسه ف
  كتاب الدعوى 



املدعي من ال جيرب اخلصومة إذا تركها واملدعي عليه من جيرب على اخلصومة وال تقبل الدعوى حىت يذكر شيئا 
معلوما يف جنسه وقدره فإن كان عينا يف يد املدعى عليه كلف إحضارها ليشري إليها بالدعوى وإن مل تكن حاضرة 

دعي معلوما وإن ادعى عقارا حدده وذكر أنه يف يد املدعي عليه وإنه يطالبه به وإن كان حقا ذكر قيمتها ليصري امل
يف الذمة ذكر أنه يطالبه به وإذا صحت الدعوى سأل القاضي املدعي عليه عنها فإن اعترف قضى عليه هبا وإن 

  استحلفه عليها أنكر سأل املدعي البينة فإن أحضرها قضى هبا وإن عجز عن ذلك وطلب ميني خصمه 
  باب اليمني  

وإذا قال املدعي يل بينة حاضرة وطلب اليمني مل يستحلف وال ترد اليمني على املدعي وال تقبل بينة صاحب اليد يف 
امللك املطلق وبينة اخلارج أوىل وإذا نكل املدعي عليه عن اليمني قضى عليه بالنكول وألزمه ما ادعى عليه وينبغي 

إين أعرض عليك اليمني ثالثا فإن حلفت وإال قضيت عليك مبا ادعاه فإذا كرر للعرض عليه  للقاضي أن يقول له
ثالث مرات قضى عليه بالنكول وإن كانت الدعوى نكاحا مل يستحلف املنكر عند أيب حنيفة وال يستحلف عنده يف 

للعانوعندمها يستحلف يف ذلك النكاح والرجعة والفيء يف اإليالء والرق واالستيالد والنسب والوالء واحلدود وا
كله إال يف احلدود واللعان ويستحلف السارق فإن نكل ضمن ومل يقطع وإذا ادعت املرأة طالقا قبل الدخول 

استحلف الزوج فإن نكل ضمن نصف املهر يف قوهلم مجيعا ومن ادعى قصاصا على غريه فجحده استحلف باإلمجاع 
زمه القصاص وإن نكل يف النفس حبس حىت حيلف أو يقر عند أيب حنيفة مث أن نكل عن اليمني فيما دون النفس يل

وقاال يلزمه األرش فيهما وإذا قاال املدعي يل بينة حاضرة قيل خلصمه أعطه كفيال بنفسك ثالث أيام فإن فعل وإال 
  أمر مبالزمته إال أن يكون غريبا فيالزم مقدار جملس القاضي 

  فصل يف كيفية اليمني واالستحالف

اليمني باهللا دون غريه وقد تؤكد بذكر أوصافه وال يستحلف بالطالق وال بالعتاق ويستحلف اليهودي باهللا الذي و
أنزل التوراة على موسى عليه السالم والنصراين باهللا الذي أنزل اإلجنيل على عيسى عليه السالم واجملوسي باهللا 

يف بيوت عبادهتم وال جيب تغليظ اليمني على املسلم بزمان وال  الذي خلق النار والوثين ال حيلف إال باهللا وال حيلفون
مكان ومن ادعى أنه ابتاع من هذا عبده بألف فجحد استحلف باهللا ما بينكما بيع قائم فيه وال يستحلف باهللا ما 

نكاح بعت ويستحلف يف الغصب باهللا ما يستحق عليك رده وال حيلف باهللا ما غصبت ويف النكاح باهللا ما بينكما 
قائم يف احلال ويف دعوى الطالق باهللا ما هي بائن منك الساعة مبا ذكرت وال يستحلف باهللا ما طلقها ومن ورث 

عبدا وادعاه آخر يستحلف على علمه وإن وهب له أو اشتراه حيلف على البتات ومن ادعى على آخر ماال فافتدى 
  أن يستحلفه على تلك اليمني أبدا ميينه أو صاحله منها على عشرة دراهم فهو جائز وليس له 

  باب التحالف  
وإذا اختلف املتبايعان يف البيع فادعى أحدمها مثنا وادعى البائع أكثر منه أو اعترف البائع بقدر من املبيع وادعى 

أوىل ولو  املشتري أكثر منه وأقام أحدهم االبينةقضي له هبا وإن أقام كل واحد منهما بينة كانت البينة املثبتة للزيادة
كان االختالف يف الثمن واملبيع مجيعا فبينة البائع أوىل يف الثمن وبينة املشتري أوىل يف املبيع وإن مل يكن لكل واحد 

منهما بينة قيل للمشتري إما أن ترضى بالثمن الذي ادعاه البائع وإال فسخنا البيع وقيل للبائع إما أن تسلم ما ادعاه 
سخنا البيع فإن مل يتراضيا استحلف احلاكم كل واحد منهما على دعوى اآلخر ويبتدىء املشتري من املبيع وإال ف

بيمني املشتري وإن كان بيع عني بعني أو مثن بثمن بدأ القاضي بيمني أيهما شاء وصفة اليمني أن حيلف البائع باهللا ما 



بيع بينهما وإن نكل أحدمها عن اليمني باعه بألف وحيلف املشتري باهللا ما اشتراه بألفني فإن حلفا فسخ القاضي ال
لزمه دعوى اآلخر وإن اختلف يف األجل أو يف شرط اخليار أو يف استيفاء بعض الثمن فال حتالف بينهما والقول قول 
من ينكر اخليار واألجل مع ميينه فإن هلك املبيع مث اختلفا مل يتحالفان ويفسخ البيع على قيمة اهلالك وإن هلك أحد 

مث اختلفا يف الثمن مل يتحالفا عند أيب حنيفة إال أن يرضى البائع أن يترك حصة اهلالك من الثمن ويف اجلامع العبدين 
الصغري القول قول املشتري مع ميينه عند أيب حنيفة إال أن يشاء البائع أن يأخذ العبد احلي وال شيء له من قيمة 

يف احلي والقول قول املشتري يف قيمة اهلالك وقال حممد  اهلالك وقال أبو يوسف يتحالفان يف احلي ويفسخ العقد
يتحالفان عليهما ويرد احلي وقيمة اهلالك وإن اختلفا يف قيمة اهلالك يوم القبض فالقول قول البائع وأيهما أقام البينة 

عنده جيب عليه تقبل بينته وإن أقامها فبينة البائع أوىل اشترى عبدين وقبضهما مث رد أحدمها بالعيب وهلك اآلخر 
مثن ما هلك عنده ويسقط عنه مثن ما رده وينقسم الثمن على قيمتهما فإن اختلفا يف قيمة اهلالك فالقول قول البائع 

وإن أقامها البينة فبينة البائع أوىل ومن اشترى جارية وقبضها مث تقايال مث اختلفا يف الثمن فإهنما يتحالفان ويعود 
املبيع بعد اإلقالة فال حتالف عند أيب حنيفة وأيب يوسف خالفا حملمدومن أسلم عشرة  البيع األول ولو قبض البائع

دراهم يف كر حنطة مث تقايال مث اختلفا يف الثمن فالقول قول املسلم إليه وال يعود السلم وأذا اختلف الزوجان يف 
ة تقبل بينته وإن أقاما البينة فالبينة بينة املهر فادعى الزوج أنه تزوجها بألف وقالت تزوجين بألفني فأيهما أقام البين

املرأة وإن مل تكن هلا بينة حتالفا عند أيب حنيفة وال يفسخ النكاح ولكن حيكم مهر املثل فإن كان مثل ما اعترف به 
 الزوج أو أقل قضي مبا قال الزوج وإن كان مثل ما ادعته املرأة أو أكثر قضي مبا ادعته املرأة وإن كان مهر املثل

أكثر مما اعترف به الزوج وأقل مما ادعته املرأة قضي هلا مبهر املثل ولو ادعى الزوج النكاح على هذا العبد واملرأة 
تدعيه على هذه اجلارية فهو كاملسألة املتقدمة إال أن قيمة اجلارية إذا كانت مثل مهر املثل يكون هلا قيمتها دون 

املعقود عليه حتالفا وترادا فإن وقع االختالف يف األجرة يبدأ بيمني  عينها وإن اختلفا يف اإلجارة قبل استيفاء
املستأجر وإن وقع االختالف يف املنفعة يبدأ بيمني املؤجر فأيهما نكل لزمه دعوى صاحبة وأيهما أقام البينة قلت ولو 

أجر أوىل وإن كان فيهما قبلت أقاماها فبينة املؤجر فأيهما نكل االختالف يف األجرة وإن كان يف املنافع فبينة املست
بينة كل واحد منهما فيما يدعيه من الفضل وإن اختلفا بعد االستيفاء مل يتحالفا وكان القول قول املستأجر وإن 

اختلفا بعد استيفاء بعض املعقود عليه حتالفا وفسخ العقد فيما بقي وكان القول يف املاضي قول املستأجر وإذا 
 مال الكتابة مل يتحالفا عند أيب حنيفة وقاال يتحالفان وتفسخ الكتابة وإذا اختلف الزوجان اختلف املوىل واملكاتب يف

يف متاع البيت فما يصلح للرجال فهو للرجل كالعمامة وما يصلح للنساء فهو للمرأة كالوقاية وما يصلح هلما 
ل والنساء فهو الباقي منهما كاآلنية فهو للرجل فإن مات أحدمها واختلفت ورثته مع اآلخر فما يصلح للرجا

والطالق واملوت سواء لقيام الورثة مقام مورثهم وقال حممد ما كان للرجال فهو للرجل وما كان للنساء فهو للمرأة 
وما يكون هلما فهو للرجل أو لورثته وإن كان أحدمها مملوكا فاملتاع للحر يف حالة احلياة وللحي بعد املمات وهذا 

   للعبد املأذون له يف التجارة واملكاتب مبنزلة احلر عند أيب حنيفة وقاال

  فصل فيمن ال يكون خصما

وإذا قال املدعي عليه هذا الشيء أودعنيه فالن الغائب أو رهنه عندي أو غصبته منه وأقام بينة على ذلك فال 
كان معروفا باحليل  خصومة بينه وبني املدعي وقال أبو يوسف آخرا أن كان الرجل صاحلا فاجلواب كما قلناه وإن

ال تندفع عنه اخلصومة ولو قال الشهود أودعه رجل ال نعرفه ال تندفع عنه اخلصومة وإن قال ابتعته من الغائب فهو 



خصم وإن قال املدعي غصبته مين أو سرقته مين ال تندفع اخلصومة وإن أقام ذو اليد البينة على الوديعة وإن قال 
أودغنبيه فالن وأقام البينة مل تندفع اخلصومة وإذا قال املدعي ابتعته من فالن  املدعي سرق مين وقال صاحب اليد

  وقال صاحب اليد أودعنيه فالن ذلك سقطت اخلصومة بغري بينة 
  باب ما يدعيه الرجالن  

د وإذا ادعى اثنان عينا يف يد آخر كل واحد منهما يزعم أهنا له وأقام البينة قضي هبا بينهما فإن ادعى كل واح
منهما نكاح امرأة وأقاما البينة مل يقض بواحدة من البينتني ويرجع إىل تصديق املرأة ألحدمها وإن أقرت ألحدمها قبل 
إقامة البينة فهي امرأته وإن أقام اآلخر البينة قضي هبا ولو تفرد أحدمها بالدعوى واملرأة جتحد فأقام البينة وقضى هبا 

نة على مثل ذلك ال حيكم هباإال أن يؤقت شهود الثاين سابقا ولوادعى اثنان كل القاضي له مث ادعى آخر وأقام البي
واحد منهما باخليار إن شاء أخذ نصف العبد بنصف الثمن وإن شاء ترك فإن قضى القاضي به بينهما فقال أحدمها 

و وقتت إحدامها ومل ال أختار مل يكن لآلخر أن يأخذ مجيعه ولو ذكر كل واحد منهما تارخيا فهو لألول منهما ول
توقت األخرى فهو لصاحب الوقت وإن مل يذكرا تارخيا ومع أحدمها قبض فهو أوىل وإن ادعى أحدمها شراء 

واآلخر هبة وقبضا وأقاما بينة وال تاريخ معهما فالشراء أوىل واهلبة والقبض والصدقة مع القبض سواء حىت يقضى 
ته أهنتزوجها عليه فهما سواء وإن ادعى أحدمها رهنا وقبضا واآلخر بينهما وإذا ادعى أحدمها الشراء وادعت امرأ

هبة وقبضا وأقاما بينة فالرهن أوىل وإن أقام اخلارجان البينة على امللك والتاريخ فصاحب التاريخ األقدم أوىل ولو 
نة على الشراء من آخر ادعيا الشراء من واحد وأقاما البينة على تارخيني فاألول أوىل وإن أقام كل واحد منهما البي

وذكرا تارخيا فهما سواء ولو وقتت إحدى البينتني وقتا ومل توقت اآلخرى قضي بينهما نصفني ولو ادعى أحدمها 
الشراء من رجل واآلخر اهلبة والقبض من غريه والثالث املرياث من أبيه والرابع الصدقة والقبض من آخر قضي 

على ملك مؤرخ وصاحب اليد بينة على ملك أقدم تارخيا كان أوىل وإن أقام بينهم أرباعا فإن أقام اخلارج البينة 
اخلارج وصاحب اليد كل واحد منهما بينة على النتاج فصاحب اليد أوىل ولو أقام أحدمها البينة على امللك واآلخر 

على النتاج يقضى له  على النتاج فصاحب النتاج أوىل أيهما كان ولو قضى بالنتاج لصاحب اليد مث أقام ثالث البينة
إال أن يعيدها ذو اليد وكذلك النسيج يف الثياب اليت ال تنسج إال مرة وكذلك كل سبب يف امللك ال يتكرر وإن 

أقاما خلارج البينة على امللك املطلق وصاحب اليد البينة على الشراء منه كان صاحب اليد أوىل وإن أقام كل واحد 
خر وال تاريخ معهما هتاترت البينتان وتترك الدار يف يد ذي اليد وإن أقام أحد منهما البينة على الشراء من اآل

املدعني شاهدين واآلخر أربعة فهما سواء وإذا كانت دار يف يد رجل ادعاها اثنان أحدمها مجيعها واآلخر نصفها 
هي بينهما ثالثا ولو كانت  وأقاما البينة فلصاحب اجلميع ثالثة أرباعها ولصاحب النصف ربعها عند أيب حنيفة وقاال

يف أيديهما سلم لصاحب اجلميع نصفها على وجه القضاء ونصفها العلى وجه القضاء وإذا تنازعا يف دابة وأقام كل 
واحد منهما بينة أهنا نتجت عنده وذكرا تارخيا وسن الدابة يوافق أحد التارخيني فهو أوىل وإن أشكل ذلك كانت 

  رجل أقام رجالن عليه البينة أحدمها بغصب واآلخر بوديعة فهو بينهما بينهما وإذا كان عبد يف يد 

  فصل يف التنازع باأليدي

وإذا تنازعا يف دابة أحدمها راكبها واآلخر متعلق بلجامها فالراكب أوىل وكذا إذا كان أحدمها راكبا يف السرج 
محل ألحدمها ولآلخر كوز معلق فصاحب واآلخر رديفه فالراكب يف السرج أوىل وكذا إذا تنازعا يف بعري وعليه 

احلمل أوىل وكذا إذا تنازعا يف قميص أحدمها البسه واآلخر متعلق بكمه فالالبس أوىل ولو تنازعا يف بساط أحدمها 



جالس عليه واآلخر متعلق به فهو بينهما وإذا كان ثوب يف يد رجل وطرف منه يف يد آخر فهو بينهما نصفان وإذا 
ل وهو يعرب عن نفسه فقال أنا حر فالقول قوله ولو قال أنا عبد لفالن فهو عبد للذي هو يف يده كان صيب يف يد رج

وإن كان ال يعرب عن نفسه فهو عبد للذي هو يف يده وإذا كان احلائط لرجل عليه جذوع أو متصل ببنائه ولآلخر 
واحد منهما عليه جذوع ثالثة عليه هرادى فهو لصاحب اجلذوع واالتصال واهلرادى ليست بشيء ولو كان لكل 

فهو بينهما وإن كان جذوع أحدمها أقل من ثالثة فهو لصاحب الثالثة ولآلخر موضع جذعه ولو كان ألحدمها 
جذوع ولآلخر اتصاال فاألول أوىل وإذا كانت دار منها يف يد رجل عشرة أبيات ويف يد آخر بيت فالساحة بينهما 

 يده مل يقض أهنا يف يد واحد منهما حىت يقيما البينة أهنا يف أيديهما وإن أقام نصفان وإذا ادعى رجالن أرضا أهنا يف
أحدمها البينة جعلت يف يده وإن أقاما البينة جعلت يف أيديهما وإن كان أحدمها قد لنب يف األرض أو بىن أو حفر 

  فهي يف يده 
  باب دعوى النسب  

ءت به ألقل من ستة أشهر من يوم باع فهو ابن للبائع وأمه أم وإذا باع جارية فجاءت بولد فادعاه البائع فإن جا
ولد له ويرد الثمن وإن ادعاه املشتري مع دعوة البائع أو بعده فدعوى البائع أوىل وإن جاءت به ألكثر من سنتني 

وألقل من وقت البيع مل تصح دعوة البائع إال إذا صدقه املشتري وإن جاءت به ألكثرمن ستة أشهر من وقت البيع 
من سنتني مل تقبل دعوة البائع فيه إال أن يصدقه املشتري فإن مات الولد فادعاه البائع وقد جاءت به ألقل من ستة 
أشهر مل يثبت االستيالد يف األم وإن ماتت األم فادعاه البائع وقد جاءت به ألقل من ستة أشهر مل يثبت النسب يف 

ول أيب حنيفة وقاال يرد حصة الولد وال يرد حصة األم ومن باع عبدا ولد الولد وأخذه البائع ويرد الثمن كله يف وق
عنده وباعه املشتري من آخر مث ادعاه البائع األول فهو ابنه ويبطل البيع ومن ادعى نسب أحد التوأمني ثبت 

إن كان نسبهما منه وإن مل يكن أصل العلوق يف ملكه ثبت نسب الولد الذي عنده وال ينقض البيع فيما باع و
الصيب يف يد رجل فقال هو ابن عبدي فالن الغائب مث قال هو ابين مل يكن ابنه ابدا وإن جحد العبد أن يكون ابنه 
عند أيب حنيفة وقاال إذا جحد العبد فهو ابن املوىل وإذا كان الصيب يف يد مسلم ونصراين فقال النصراين هو ابين 

حر ولو كانت دعوهتما دعوة البنوة فاملسلم أوىل وإذا ادعت امرأة  وقال املسلم هو عبدي فهو ابن النصراين وهو
صبيا أنه ابنها مل جتز دعواها حىت تشهد امرأة على الوالدة ولو كانت معتدة فال بد من حجة تامة عند أيب حنيفة 

 يف أيديهما وإن كان هلا زوج وزعمت أنه ابنها منه وصدقها الزوج فهو ابنهما وإن مل تشهد امرأة وإن كان الصيب
وزعم الزوج أنه ابنه من غريها وزعمت أنه ابنها من غريه فهو ابنهما ومن اشترى جارية فولدت ولدا عنده 

فاستحقها رجل غرم األب قيمة الولد يوم خياصم ولو مات الولد الشيء على األب ولو قتله األب يغرم قيمته وكذا 
  بائعهلو قتله غريه فاخذ ديته ويرجع بقيمة الولد على 

  كتاب اإلقرار 
وإذا أقر احلر العاقل حبق لزمه إقراره جمهوال كان ما أقر به أو معلوما ويقال له بني اجملهول فإن مل يبني أجربه القاضي 

على البيان فإن قال لفالن على شيء لزمه أن يبني ماله قيمة والقول قوله مع ميينه إن ادعى املقر له أكثر منذلك 
ن علي حق ولو قال لفالن علي مال فاملرجع إليه يف بيانه ويقبل قوله يف القليل والكثري إال أنه ال وكذا إذا قال لفال

يصدق يف أقل من درهم ولو قال مال عظيم مل يصدق يف أقل من مائيت درهم ولو قال أموال عظام فالتقدير بثالثة 
ند أيب حنيفة وعندمها مل يصدق يف أقل من نصب من أي فن مساه ولو قال دراهم كثرية مل يصدق يف أقل من عشرة ع

مائتني ولو قال دراهم فهي ثالثة إال أن يبني أكثر منها ولو قال كذاكذا درمها مل يصدق يف أقل من أحد عشر درمها 



ولوقال كذا كذا درمها مل يصدق يف أقل من أحد وعشرين ولو قال كذا درمها فهو درهم ولو ثلث كذا بغري واو 
ثلث بالواو فمائة واحد وعشرون وإن ربع يزاد عليها ألف وإن قال له علي أو قبل فقد أقر بالدين فأحد عشر وإن 

ولو قال املقر هو وديعة ووصل صدق ولو قال عندي أو معي أو يف بييت أو يف كيسي أو يف صندوقي فهو إقرار 
ين هبا أو قضيتكها فهو إقرار ومن أقر بأمانة يف يده ولو قال له رجل يل عليك ألف فقال أنزهنا أو انتقدها أو أجل

بدين مؤجل فصدقه املقر له يف الدين وكذبه يف التأجيل لزمه الدين حاال ويستحلف املقر له على األجل وإن قال له 
على مائة ودرهم لزمه كلها دراهم ولو قال مائة وثوب لزمه ثوب واحد واملرجع يف تفسري املائة إليه وكذا إذا قال 

ن خبالف ما إذا قال مائة وثالثة أثواب ومن أقر بتمر يف قوصرة لزمه التمر والقوصرة ومن أقر بدابة يف مائة وثوبا
اصطبل لزمه الدابة خاصة ومن أقر لغريه خبامت لزمه احللقة والفص ومن أقر له بسيف فله النصل واجلفن واحلمائل 

ديل لزماه مجيعا وكذا لو قال على ثوب يف ثوب ومن أقر حبجلة فله العيدان والكسوة وإن قال غصبت ثوبا يف من
وإن قال ثوب يف عشرة أثواب مل يلزمه إال ثوب واحد عند أيب يوسف وقال حممد لزمه أحد عشر ثوبا ولو قال 

لفالن علي مخسة يف مخسة يريد الضرب واحلساب لزمه مخسة ولو قال أردت مخسة مع مخسة لزمة عشرة ولو قال 
شرة أو قال ما بني درهم إىل عشرة لزمه تسعة عند أبيحنيفة ولو قال له من داري ما بني له علي من درهم إىل ع

  هذا احلائط إىل هذا احلائط فله ما بينهما وليس له من احلائطني شيء 

  فصل

ومن قال حلمل فالنة علي ألف درهم فإن قال أوصى له فالن أو مات أبوه فورثه فاإلقرار صحيح مث إذا جاءت به 
مدة يعلم أنه كان قائما وقت اإلقرار لزمه وإن جاءت به ميتا فاملال للموصي واملورث حىت يقسم بني ورثته  حيا يف

ولو جاءت بولدين حيني فاملال بينهما ولو قال املقر باعين أو أقرضين مل يلزمه شيء فإن أهبم اإلقرار مل يصح عند أيب 
ة لرجل صح إقراره ولزمه ومن اقر بشرط اخليار بطل يوسف وقال حممد يصح ومن أقر حبمل جارية أو محل شا

  الشرط ولزمه املال 
  باب االستثناء ومايف معناه  

ومن استثىن متصال بإقراره صح االستثناء ولزمه الباقي وسواء استثىن األقل أو األكثر فإن استثىن اجلميع لزمه 
و إال قفيز حنطة لزمه مائة درهم إال قيمة الدينار أو اإلقرار وبطل االستثناء ولو قال له علي مائة درهم إال دينار أ

القفيز ولو قال له علي مائة درهم إال ثوبا مل يصح االستثناء وقاال حممد اليصح فيهما ومن أقر حبق وقال إن شاء اهللا 
ذه الدار يل متصال ال يلزمه اإلقرار ومن أقر بدار واستثىن بناءها لنفسه فللمقر له الدار والبناء ولو قال بناء ه

والعرصة لفالن فهو كما قال ولو قال له علي ألف درهم من مثن عبد اشتريته منه ومل أقبضه فإن ذكر عبدا بعينه 
قيل للمقر له إن شئت فسلم العبد وخذ األلف وإال فال شيء لك وإن قال من مثن عبد اشتريته ومل يعينه لزمه 

ة وصل أم فصل ولو قال ابتعت منه عينا إال أين مل أقبضه فالقول األلف وال يصدق يف قوله ما قبضت عند أيب حنيف
قوله وكذا لو قال من مثن مخر أو خنزير لزمه األلف ومل يقبل تفسريه عند أيب حنيفة وصل أم فصل وقاال إذا وصل 

جة وقال ال يلزمه شيء ولو قال له علي ألفدرهم من مثن متاع أو قال أقرضين ألف درهم مث قال هي زيوف أو نبهر
املقر له اجلياد لزمه يف قول أيب حنيفة وقاال أن قال موصوال يصدق وإن قال مفصوال ال يصدق ولو قال لفالن علي 
ألف درهم زيوف ومل يذكر البيع والقرض قيل يصدق وقيل ال يصدق ولو قال اغتصبت منه ألفا أو قال أودعين مث 

يف هذا كله ألفا مث قال إال أنه ينقص كذا مل يصدق وإن قال هي زيوف أو نبهرجة صدق وصل أم فصل وإن قال 



وصل صدق ومن أقر بغصب ثوب مث جاء بثوب معيب فالقول قوله ومن قال آلخر أخذت منك ألف درهم وديعة 
فهلكت فقال ال بل أخذهتا غصبا فهو ضامن وإن قال أعطيتنيها وديعة فقال ال بل غصبتها مل يضمن فإن قال هذه 

يعة يل عند فالن فأخذهتا منه فقال فالن هي يل فإنه يأخذها ولو قال أجرت دابيت هذه فالنا فركبها األلف كانت ود
وردها أو قال أجرت ثويب هذا فالنا فلبسه ورده وقال فالن كذبت ومها يل فالقول قوله عند أيب حنيفة وقال حممد 

فالن ثويب هذا بنصف درهم مث قبضته وقال وأبو يوسف القول قول الذي أخذ منه الدابة أو الثوب ولو قال خاط 
  فالن الثوب ثويب فهو على هذا اخلالف يف الصحيح 

  باب إقرار املريض  
وإذا أقر الرجل يف مرض موته بديون وعليه ديون يف صحته وديون لزمته يف مرضه باسباب معلومة فدين الصحة 

ما أقر به يف حالة املرض فإذا مل يكن عليه ديون والدين املعروف األسباب مقدم فإذا قضيت وفضل شيء يصرف إىل 
  يف صحته جاز إقراره وكان املقر له أوىل من الورثة ولو أقر املريض 

لوارثه ال يصح إال أن يصدقه فيه بقية الورثة فإن أقر ألجنيب جاز وإن أحاط مباله ومن أقر ألجنيب مث قال هو ابين 
نبية مث تزوجها مل يبطل إقراره هلا ومن طلق زوجته يف مرضه ثالثا مث أقر ثبت نسبه منه وبطل إقراره له فإن أقر ألج

  هلا بدين ومات فلها األقل من الدين ومن مرياثها منه 

  فصل

ومن أقر بغالم يولد مثله ملثله وليس له نسب معروف أنه ابنه وصدقه الغالم ثبت نسبه منه وإن كان مريضا 
ر الرجل بالوالدين والولد والزوجة واملوىل ويقبل إقرار املرأة بالوالدين والزوج ويشارك الورثة يف املرياث وجيوز إقرا

واملوىل وال يقبل بالولد إال أن يصدقها الزوج أو تشهد بوالدته قابلة ومن أقر بنسب من غري الوالدين والولد حنو 
أوىل باملرياث من املقر له وإن مل  األخ والعم ال يقبل إقراره يف النسب فإن كان له وارث معروف قريب أو بعيد فهو

يكن له وارث استحق املقر له مرياثه ومن مات أبوه فأقر بأخ مل يثبت نسب أخيه ويشاركه يف املرياث ومن مات 
  وترك ابنني وله على آخر مائة درهم فأقر أحدمها أن أباه قبض منها مخسني ال شيء للمقر ولآلخر مخسون

  كتاب الصلح 
ضرب صلح مع إقرار وصلح مع سكوت وهو أال يقر املدعي عليه وال ينكر وصلح مع إنكار الصلح على ثالث أ

وكل ذلك جائز وإن وقع الصلح عن إقرار اعترب فيه ما يعترب يف البياعات إن وقع عن مال مبال فتجري فيه الشفعة 
ن وقع عن مال مبنافع يعترب إذا كان عقارا ويرد بالعيب ويثبت فيه خيار الشرط والرؤية ويفسده جهالة البدل وإ

باإلجارات فيشترط التوقيت فيها ويبطل الصلح مبوت أحدمها يف املدة والصلح عن السكوت واإلنكار يف حق 
املدعي عليه الفتداء اليمني وقطع اخلصومة ويف حق املدعى ملعىن املعاوضة وجيوز أن خيتلف حكم العقد يف حقهما 

عاقدين وإذا صاحلا عن دار مل جيب فيها الشفعة وإذا كا ن الصلح عن إقرار كما خيتلف حكم اإلقالة يف حق املت
واستحق بعض املصاحل عنه رجع املدعي عليه حبصة ذلك من العوض وإن وقع الصلح عن سكوت أو إنكار فاستحق 

نه وإن املتنازع فيه رجع املدعي باخلصومة ورد العوض ولو استحق املصاحل عليه عن إقرار رجع بكل املصاحل ع
استحق بعضه رجع حبصته وإن كان الصلح عن إنكار أو سكوت رجعبالدعوى يف كله أو بقدر املستحق إذا استحق 
بعضه وإن ادعى حقا يف دار ومل يبينه فصوحل عن ذلك مث استحق بعض الدار مل يرد شيئا من العوض ولو ادعى دارا 

  فصاحله على قطعة منها مل يصح الصلح 



  فصل

عن دعوى األموال واملنافع ويصح عن جنايات العمد واخلطأ وال جيوز الصلح عن دعوى حد وكذا والصلح جائز 
ال جيوز الصلح عما أشرعه إىل طريق العامة وإذا ادعى رجل على امرأة نكاحا وهي جتحد فصاحلته على مال بذلته 

حلها على مال بذله هلا جازوإن حىت يترك الدعوى جاز وكان يف معىن اخللع وإن ادعت امرأة نكاحا على رجل فصا
ادعى على رجل أنه عبده فصاحله على مال أعطاه جاز وكان يف حق املدعي مبنزلة اإلعتاق على مال وإذا قتل العبد 

املأذون له رجال عمدا مل جيز له أن يصاحل عن نفسه وإن قتل عبد له رجال عمدا فصاحل عنه جاز ومن غصب ثوبا 
استهلكه فصاحله منها على مائة درهم جاز عند أيب حنيفة وقاال يبطل الفضل على قيمته مبا هرويا قيمته دون املائة ف

ال يتغابن الناس فيه وإذا كان العبد بني رجلني أعتقه أحدمها وهو موسر فصاحله اآلخر على أكثر من نصف قيمته 
  فالفضل باطل وإن صاحله على عروض جاز 

  باب التربع بالصلح والتوكيل به  
وكل رجال بالصلح عنه فصاحل مل يلزم الوكيل ما صاحل به عنه إال أن يضمنه واملال الزم للموكل وإن صاحل  ومن

عنه رجل بغري أمره فهو على أربعة أوجه إن صاحل مبال وضمنه مث الصلح وكذلك إذاقال صاحلتك على ألفي هذه 
سلمها ولو قال صاحلتك على ألف أو علي عبدي هذا صح الصلح ولزمه تسليمه وكذلك لو قال على ألف و
  فالعقد موقوف فإن اجازه املدعي عليه جاز ولزمه األلف وإن مل جيزه بطل

  باب الصلح يف الدين  
وكل شيء وقع عليه الصلح وهو مستحق بعقد املداينة مل حيمل على املعاوضة وإمنا حيمل على أنه استوىف بعض حقه 

صاحله على مخسمائة وكمن له على آخر ألف جياد فصاحلة على واسقط باقيه كمن له على آخر ألف درهم ف
مخسمائة زيوف جاز وكأنه أبراه عن بعض حقه ولو صاحل على ألف مؤجلة جاز وكأنه أجل نفس احلق ولو صاحله 

على دنانري إىل شهر مل جيز ولو كانت له ألف مؤجلة فصاحله على مخسمائة حالة مل جيز وإن كان له ألف سود 
لى مخسمائة بيض مل جيز ومن له على آخر ألف درهم فقال إدى يل غرامتها مخسمائة على أنك بريء من فصاحله ع

الفضل ففعل فهو بريء فإن مل يدفع إليه اخلمسمائة غدا عاد عليه األلف وهو قول أيب حنيفة وحممد وقال أبو 
  عين أو حتط عين ففعل جاز عليه يوسف رمحه اهللا ال يعود عليه ومن قال آلخر ال أقر لك مبالك حىت تؤخره 

  فصل يف الدين املشترك

وإذا كان الدين بني شريكني فصاحل أحدمها من نصيبه على ثوب فشريكه باخليار إن شاء اتبع الذي عليه الدين 
بنصفه وإن شاء أخذ نصف الثوب إال أن يضمن له شريكه ربع الدين ولو استوىف أحدمها نصف نصيبه من الدين 

أن يشاركه فيما قبض مث يرجعان على الغرمي بالباقي ولو اشترى أحدمها بنصيبه من الدين سلعة كان  كان لشريكه
لشريكه أن يضمنه ربع الدين وإذا كان السلم بني شريكني فصاحل أحدمها عن نصيبه على رأس املال مل جيز عند أيب 

  حنيفة وحممد رمحهما اهللا وقال أبو يوسف رمحه اهللا جيوز الصلح 

  ل يف التخارجفص



وإذا كانت الشركة بني ورثة فأخرجوا أحدهم منها مبال أعطوه إياه والتركة عقار أو عروض جاز قليال كان ما 
اعطوه أو كثريا وإن كانت التركة فضةفأعطوه ذهبا أو كانت انت ذهبا فأعطوه فضة فكذلك وإن كان يف التركة 

ملصاحل عنه ويكون الدين هلم فالصلح باطل وإن شرطوا أن يربأ دين على الناس فأدخلوه يف الصلح على أن خيرجوا ا
  كتاب املضاربة = الغرماء منه وال يرجع عليهم بنصيب املصاحل فالصلح جائز 

املضاربة عقد على الشركة مبال من أحد اجلانبني والعمل من اجلانب اآلخر وال تصح إال باملال الذي تصح به 
بينهما مشاعا ال يستحق احدمها دراهم مسماة فإن شرط زيادة عشرة فله أجر  الشركة ومن شرطها أن يكون الربح

مثله وال بد أن يكون املال مسلما إىل املضارب وال يد لرب املال فيه وإذا صحت املضاربة مطلقة جاز للمضارب أن 
عمل برأيك وإن يبيع ويشتري ويوكل ويسافر ويبضع ويودع وال يضارب إال أن يأذن له رب املال أو يقول له ا

خص له رب املال التصرف يف بلد بعينه أو يف سلعة بعينها مل جيز له أن يتجاوزها فإن خرج إىل غري تلك البلدة 
فاشترى ضمن وكذلك إن وقت للمضاربة وقتا بعينه يبطل العقد مبضيه وليس للمضارب أن يشتري من يعتق على 

نفسه دون املضاربة فإن كان يف املال ربح مل جيز له أن يشتري من رب املال لقرابة أو غريها ولو فعل صار مشتريا ل
يعتق عليه وإن اشتراهم ضمن مال املضاربة وإن مل يكن يف املال ربح جاز أن يشتريهم فإن زادت قيمتهم بعد 
ف الشراء عتق نصيبه منهم ومل يضمن لرب املال شيئا ويسعى العبد يف قيمة نصيبه منه فإن كان مع املضارب أل

بالنصف فاشترى هبا جارية قيمتها ألف فوطئها فجاءت بولد يساوي الفا فادعاه مث بلغت قيمة الغالم ألفا ومخسمائة 
  واملدعي موسر فإن شاء رب املال استسعى الغالم يف الف ومائتني ومخسني وإن شاء أعتق وله أن يستسعي الغالمش 

  باب املضارب يضارب  
غريه مضاربة ومل يأذن له رب املال مل يضمن بالدفع وال يتصرف املضارب الثاين حىت وإذا دفع املضارب املال إىل 

يربح فإذا ربح ضمن األول لرب املال وإذا دفع إليه رب املال مضاربة بالنصف وأذن له أن يدفعه إىل غريه فدفعه 
يننا نصفان فلرب املال النصف بالثلث وقد تصرف الثاين وربح فإن كان رب املال قال له على أن ما رزق اهللا فهو ب

وللمضارب الثاين الثلث وللمضارب األول السدس وإن كان قال له على أن ما رزقك اهللا فهو بيننا نصفان 
فللمضارب الثاين الثلث والباقي بني املضارب األول ورب املال نصفان ولو كان قال له فما رحبت من شيء فبيين 

صف فللثاين النصف والباقي بني اآلول ورب املال ولو كان قاله على أن ما وبينك نصفان وقد دفع إىل غريه بالن
رزق اهللا تعاىل فلي نصفه أو قال له فما كان له من فضل فبيين وبينك نصفان وقد دفع إىل آخر مضاربة بالنصف 

الربح  فلرب املال النصف وللمضارب الثاين النصف وال شيء للمضارب األول وإن شرط للمضارب الثاين ثلثي
  فلرب املال النصف وللمضارب الثاين النصف ويضمن املضارب األول للثاين سدس الربح يف ماله 

  فصل

وإذا شرط املضارب لرب املال ثلث الربج ولعبد رب املال ثلث الربج على أن يعمل معه ولنفسه ثلث الربح فهو 
ى املوىل ال يصح إن مل يكن عليه دين وإن كان جائز ولوعقد العبد املأذون عقد املضاربة مع أجنيب وشرط العمل عل

  العبد دين صح عند أيب حنيفة رمحه اهللا 

  فصل يف العزل والقسمة



وإذا مات رب املال أو املضارب بطلت املضاربة وإن ارتد رب املال وحلق بدار احلرب بطلت املضاربة ولو كان 
املضارب ومل يعلم بعزله حىت اشترى وباع فتصرفه جائز املضارب هو املرتد فاملضاربة على حاهلا فإن عزل رب املال 

وإنعلم بعزله واملال عروض فله أن يبيعها وال مينعه العزل من ذلك مث ال جيوز أن يشتري بثمنها شيئا آخر فإن عزله 
رب فيه ورأس املال دراهم أو دنانري وقد نضت مل جيز له أن يتصرف فيها وإذا افترقا ويف املال ديون وقد ربح املضا

أجربه احلاكم على اقتضاء الدين وإن مل يكن له ربح مل يلزمه االقتضاء ويقال له وكل رب املال يف االقتضاء وما 
هلك من مال املضاربة فهو من الربح دون رأس املال فإن زاد اهلالك على الربح فال ضمان على املضارب وإن كانا 

بعضه أو كله ترادا الربح حىت يستويف رب املال رأس املال وإذا  يقتسمان الربح واملضاربة حباهلا مث هلك املال
استوىف رأس املال فإن فضل شيء كان بينهما وإن نقص فال ضمان على املضارب فلو اقتسما الربح وفسخا 

  املضاربة مث عقداها فهلك املال مل يترادا الربج األول 

  فصل فيما يفعله املضارب

بالنقد والنسيئة ولو احتال بالثمن على األيسر أو األعسر جاز وال يزوج عبدا  وجيوز للمضارب أن يبيع ويشتري
وال أمة من مال املضاربة فإن دفع شيئا من مال املضاربة إىل رب املال بضاعة فاشترى رب املال وباع فهو على 

وته وركوبه فيه ولو بقي املضاربة وإذا عمل املضارب يف املصر فليست نفقته يف املال وإن سافر فطعامه وشرابه وكس
شيء يف يده بعد ما قدم مصره رده يف املضاربة وأما الدواء ففي ماله وإذا ربح أخذ رب املال ما أنفق من رأس املال 
فإن باع املشاع مراحبة حسب ما انفق على املتاع من احلمل وحنوه وال حيتسب ما أنفق على نفسه فإن كان معه ألف 

أو محلها مبائة من عنده وقد قيل له اعمل برأيك فهو متطوع وإن صبغها أمحر فهو شريك  فاشترى هبا ثيابا فقصرها
  مبا زاد الصبغ فيها وال يضمن 

  فصل آخر

فإن كان معه ألف بالنصف فاشترى هبا بزا فباعه بألفني مث اشترى باأللفني عبدا فلم ينقدمها حىت ضاعا يغرم رب 
ويكون ربع العبد للمضارب وثالثة أرباعه على املضاربة ويكون رأساملال  املال ألفا ومخسمائة واملضارب مخسمائة

ألفني ومخسمائة وال يبيعه مراحبة إال على ألفني ومن كان معه ألف فاشترى رب املال عبدا خبمسمائة وباعه إياه بألف 
ومائتني باعه مراحبة بألف فإنه يبيعه مراحبة على مخسمائة ولو اشترى املضارب عبدا بألف وباعه من رب املال بألف 

ومائة فإن كان معه ألف بالنصف فاشترى هبا عبدا قيمته ألفان فقتل العبد رجال خطأ فثالثة أرباع الفداء على رب 
املال وربعه على املضارب وإن كان معه ألف فاشترى هبا عبدا فلم ينقدها حىت هلكت األلف يدفع رب املال ذلك 

  فع إليه رب املال الثمن ورأس املال مجيع ما يد

  فصل يف االختالف

وإذا كان مع املضارب ألفان فقال دفعت إيل ألفا ورحبت ألفا وقال رب املال ال بل دفعت إليك ألفني فالقول قول 
املضارب ومن كان معه ألف درهم فقال هي مضاربة لفالن بالنصف وقد ربح ألفا وقال فالن هي بضاعة فالقول 

ضارب أقرضتين وقال رب املال هي بضاعة أو وديعة أو مضاربة فالقول لرب املال والبينة قول رب املال ولو قال امل



بينة املضارب ولو ادعى رب املال املضاربة يف نوع وقال اآلخر ما مسيت يل جتارة بعينها فالقول للمضارب ولو 
ارب ولو وقتت البينتان فصاحب ادعى كل واحد منهما نوعا فالقول لرب املال ولو أقام البينة فالبينة بينة املض

  الوقت األخري أوىل
  كتاب الوديعة 

الوديعة أمانة يف يد املودع إذا هلكت مل يضمنها وللمودع أن حيفظها بنفسه ومبن يف عياله فإن حفظها بغريهم أو 
ا إىل سفينة أودعها غريهم ضمن إال أن يقع يف داره حريق فيسلمها إىل جاره أو يكون يف سفينة فخاف الغرق فيلقيه

أخرى وال يصدق على ذلك إال يبينة فإن كلبها صاحبها فمنعها وهو يقدر على تسليمها ضمنهاوإن خلطها املودع 
مباله حىت ال تتميز ضمنها مث ال سبيل للمودع عليها عند أيب حنيفة وقاال إذا خلطها جبنسها شركه إن شاء ولو خلط 

ال إىل ضمان وعند أيب يوسف جيعل األقل تابعا لألكثر وعند حممد شركه املائع جبنسه فعند أيب حنيفة ينقطع حق امل
بكل حال وإن اختلطت مباله من غري فعله فهو شريك لصاحبها فإن أنفق املودع بعضها مث رد مثله فخلطه بالباقي 

ه أو أودعها عند ضمن اجلميع وإذا تعدى املودع يف الوديعة بأن كانت دابة فركبها أو ثوبا فلبسه أو عبدا فاستخدم
غريه مث أزال التعدي فردها إىل يده زال الضمان فإن طلبها صاحبها فجحدها ضمنها وللمودع أن يسافر بالوديعة 

وإن كان هلا محل ومؤنة عند أيب حنيفة وقاال ليس له ذلك إذا كان هلا محل ومؤنة وإذا هناه املودع أن خيرج بالوديعة 
ند رجل وديعة فحضر أحدمها يطلب نصيبه منها مل يدفع إليه نصيبه حىت حيضر فخرج هبا ضمن وإذا أودع رجالن ع

اآلخر عند أيب حنيفة وقاال يدفع إليه نصيبه وإن أودع رجل عند رجلني شيئا مما يقسم مل جيز أن يدفعه أحدمها إىل 
أحدمها بإذن اآلخر اآلخر ولكنهما يقتسمانه فيحفظ كل واحد منهما نصفه وإن كان مما ال يقسم جاز أن حيفظه 

وإذا قال صاحب الوديعة للمودع ال تسلمها إىل زوجتك فسلمها إليها ال يضمن ويف اجلامع الصغري إذا هناه أن 
يدفعها إىل أحد من عياله فدفعها إىل من ال بد له منه ال يضمن وإن كان له منه بد ضمن وإن قال احفظها يف هذا 

يضمن وإن حفظها يف دار أخرى ضمن ومن أودع رجال وديعة فأودعها  البيت فحفظها يف بيت آخر من الدار مل
أخر فهلكت فله أن يضمن األول وليس له أن يضمن اآلخر عند أيب حنيفة وقاال له أن يضمن أيهما شاء فإن ضمن 

األول ال يرجع على اآلخر وإن ضمن اآلخر رجع على األول ومن كان يف يده ألف فادعاها رجالن كل واحد 
  كتاب العارية = ا أهنا له أودعها إياه وأىب أن حيلف هلما فاأللف بينهما وعليه ألف أخرى بينهمامنهم

العارية جائزة وهي متليك املنافع بغري عوض وتصح بقوله أعرتك وأطعمتك هذه األرض ومنحتك هذا الثوب 
 وداري لك عمري سكىن ومحلتك على هذه الدابة إذا مل يرد به اهلبة وأخدمتك هذا العبد وداري لك سكىن

وللمعري أن يرجع يف العارية مىت شاء والعارية أمانة إن هلكت من غري تعد مل يضمن وليس للمستعري أن يؤاجر ما 
استعاره فإن آجره فعطب ضمن وله أن يعريه إذا كان مما الخيتلف باختالف املستعمل وعارية الدراهم والدنانري 

إذا استعار أرضا ليبين فيها أو ليغرس جاز وللمعري أن يرجع فيها ويكلفه قلع واملكيل واملوزون واملعدود قرض و
البناء والغرس وضمن املعري ما نقص البناء والغرس بالقلع إن كان وقت العارية ورجع قبل الوقت أما إذا مل يوقت 

رة رد العارية على فال ضمان عليه ولو استعارها ليزرعها مل تؤخذ منه حىت حيصد الزرع وقت أو مل يوقت وأج
املستعري وأجرة رد العني املستأجرة على املؤجر وأجرة ردالعني املغصوبة على الغاصب وإذا استعار دابة فردها إىل 

اصطبل مالكها فهلكت مل يضمن وإن استعار عبدا فرده إىل دار املالك ومل يسلمه إليه مل يضمن ولو رد املغصوب أو 
سلمه إليه ضمن ومن استعار دابة فردها مع عبده أو أجريه مل يضمن وكذا إذا ردها مع الوديعة إىل دار املالك ومل ي

عبد رب الدابة أو أجريه وإن ردها مع أجنيب ضمن ومن أعار أرضا بيضاء للزراعة يكتب أنك أطعمتين عند أيب 



  حنيفة وقاال يكتب أنك أعرتين
  كتاب اهلبة 

لقبض فإن قبضها املوهوب له يف اجمللس بغري أمر الواهب جاز وإن اهلبة عقد مشروع وتصح باإلجياب والقبول وا
قبض بعد االفتراق مل جيز إال أن يأذن هلالواهب يف القبض وتنعقد اهلبة بقوله وهبت وحنلت وأعطيت وكذا تنعقد 
مل بقوله أطعمتك هذا الطعام وجعلت هذا الثوب لك وأعمرتك هذا الشيء ومحلتك على هذه الدابة إذ نوى باحل
اهلبة ولو قال كسوتك هذا الثوب يكون هبة ولو قال منحتك هذه اجلارية كانت عارية ولو قال داري لك هبة 

سكىن أو سكىن هبة فهي عارية وكذا إذا قال عمري سكىن أو حنلة سكىن أو سكىن صدقة أو صدقة عارية أو عارية 
 حموزة مقسومة وهبة املشاع فيما ال يقسم جائزة ولو هبة ولو قال هبة تسكنها فهي هبة وال جتوز اهلبة فيما يقسم إال

وهب من شريكه ال جيوز ومن وهب شقصا مشاعا فاهلبة فاسدة فإن قسمه وسلمه جاز ولو وهب دقيقا يف حنطة أو 
 دهنا يف مسسم فاهلبة فاسدة فإن طحن وسلمه مل جيز وإذا كانت العني يف يد املوهوب له ملكها باهلبة وإن مل جيدد فيها

قبضا وإذا وهب األب البنه الصغري هبة ملكها االبن بالعقد وإن وهب له أجنيب هبة متت بقبض األب وإن وهب 
لليتيم هبة فقبضها له وليه وهو وصي األب أو جد اليتيم أو وصية جاز وإن كان يف حجر أمه فقبضها له جائز 

إذا وهب اثنان من واحد دارا جاز وإن وهبها وكذا إذا يف حجر أجنيب يربيه وإن قبض الصيب اهلبة بنفسه جاز و
واحد من اثنني ال جيوز عند أيب حنيفة وقاال يصح ويف اجلامع الصغري إذا تصدق على حمتاجني بعشرة دراهم أو 
وهبها هلما جاز ولو تصدق هبا غلى غنيني أو وهبها هلما مل جيز وقاال جيوز للغنيني أيضا ولو وهب لرجلني دارا 

  ها ولآلخر ثلثها مل جيز عند أيب حنيفة وأيب يوسف وقال حممد جيوز ألحدمها ثلثا
  باب الرجوع يف اهلبة  

وإذا وهب هبة ألجنيب فله الرجوع فيها إال أن يعوضه عنها أو تزيد زيادة متصلة أو ميوت أحد املتعاقدين أو خترج 
ا خنال أو بىن بيتا أو دكانا أو أريا وكان اهلبة عن ملك املوهوب له وإن وهب آلخر أرضا بيضاء فأنبت يف ناحية منه

ذلكزيادة فيها فليس له أن يرجع يف شيء منها فإن باع نصفها غري مقسوم رجع يف الباقي وإن مل يبع شيئا منها له 
أن يرجع يف نصفها وإن وهب هبة لذي رحم حمرم منه فال رجوع فيها وكذلك ما وهب أحد الزوجني لآلخر وإذا 

للواهب خذ هذا عوضا عن هبتك أو بدال عنها أو يف مقابلتها فقبضه الواهب سقط الرجوع وإن قال املوهوب له 
عوضه أجنيب عن املوهوب له متربعا فقبض الواهب العوض بطل الرجوع وإذا استحق نصف اهلبة رجع بنصف 

فعوضه من نصفها العوض وإن استحق نصف العوض مل يرجع يف اهلبة إال أن يرد ما بقي مث يرجع وإن وهب دارا 
  رجع الواهب يف النصف الذي 

مل يعوض وال يصح الرجوع إال بتراضيهما أو حبكم احلاكم وإذا تلفت العني املوهوبة فاستحقها مستحق وضمن 
املوهوب له مل يرجع على الواهب بشيء وإذ وهب بشرط العوض اعترب التقابض يف اجمللس يف العوضني وتبطل 

  لعقد وصار يف حكم البيع يرد بالعيب وخيار الرؤية وتستحق فيه الشفعة بالشيوع فإن تقابضا صح ا

  فصل

ومن وهب جارية إال محلها صحت اهلبة وبطل االستثناء ولو أعتق ما يف بطنها مث وهبها جاز ولو دبر ما يف بطنها مث 
وهب له دارا أو تصدق عليه  وهبها مل جيز فإن وهبها له على أن يردها عليه أو على أن يعتقها أو يتخذها أم ولد أو

بدار على أن يرد عليه شيئا منها أو يعوضه شيئا منها فاهلبة جائزة والشرط باطل ومن كان له على آخر ألف درهم 



فقال إذا جاء غد فهي لك أو أنت بريء منها أو قال إذا أديت إيل النصف فلك النصف أو أنت بريء من النصف 
للمعمر له حال حياته ولورثته من بعده والرقىب باطلة عند ايب حنيفة وحممد وقال الباقي فهو باطل والعمرى جائزة 

  أبو يوسف جائزة 

  فصل يف الصدقة

والصدقة كاهلبة ال تصح إال بالقبض فال جتوز يف مشاع حيتمل القسمة وال رجوع يف الصدقة ومن نذر أن يتصدق 
لكه لزمه أن يتصدق باجلميع ويقال له أمسك ما تنفقه مباله يتصدق جبنس ما جيب فيه الزكاة ومن نذرأن يتصدق مب

  على نفسك وعيالك إىل أن تكتسب ماال فإذا اكتسب يتصدق مبثل ما أنفق
  كتاب اإلجارات 

اإلجارة عقد على املنافع بعوض وال تصح حىت تكون املنافع معلومة واألجرة معلومة وما جاز أن يكون مثنا يف البيع 
إلجارة واملنافع تارة تصري معلومة باملدة كاستئجار الدور للسكىن واألرضني للزراعة فيصح جاز أن يكون أجرة يف ا

العقد على مدة معلومة أي مدة كانت وتارة تصري معلومة بالتسمية كمن استأجر رجال على صبغ ثوبه أو خياطته 
املنفعة معلومة بالتعيني واإلشارة  أو استأجر دابة ليحمل عليها مقدارا معلوما أو يركبها مسافة مساها وتارة تصري

  كمن استأجر رجال ألن ينقل له هذا الطعام إىل موضع معلوم 
  باب األجر مىت يستحق  

األجرة ال جتب بالعقد وتستحق بأحد معان ثالثة إما بشرط التعجيل أو بالتعجيل من غري شرط أو باستيفاء املعقود 
وإن مل يسكنها فإن غصبها غاصب من يده سقطت األجرة وإن وجد  عليه وإذا قبض املستأجر الدار فعليه األجرة

الغصب يف بعض املدة سقط بقدره ومن استأجر دارا فللمؤاجر أن يطالبه بأجرة كل يوم إال أن يبني وقت 
االستحقاق يف العقد وكذلك إجارة األراضي ومن استأجر بعريا إىل مكة فللجمال أن يطالبه بأجرة كل مرحلة 

ار واخلياط أن يطالب باألجرة حىت يفرغ من العمل إال أن يشترط التعجيل ومن استأجر خبازا ليخبز له وليس للقص
يف بيته قفيزا من دقيق بدرهم مل يستحق األجر حىت خيرج اخلبز من التنور فإن أخرجه مث احترق من غري فعله فله 

من استأجر إنسانا ليضرب له لبنا استحق األجرة األجرة ومن استأجر طباخا ليطبخ له طعاما للوليمة فالغرف عليه و
إذا أقامها عند أيب حنيفةوقاال ال يستحقها حىت يشرجها وكل صانع لعمله أثر يف العني كالقصار والصباغ فله أن 
حيبس العني بعد الفراغ من عمله حىت يستويف األجر وكل صانع ليس لعمله أثر يف العني فليس له أن حيبس العني 

حلمال واملالح وإذا شرط على الصانع أن يعمل بنفسه فليس له أن يستعمل غريه وإن أطلق له العمل فله لألجر كا
  أن يستأجر من يعمله 

  فصل

ومن استأجر رجال ليذهب إىل البصرة فيجيء بعياله فذهب ووجد بعضهم قد مات فجاء مبن بقي فله األجر حبسابه 
ة وجييء جبوابه فذهب فوجد فالنا ميتا فرده فال أجر له وإن ترك وإن استأجره ليذهب بكتابه إىل فالن بالبصر

الكتاب يف ذلك املكان وعاد يستحق األجر بالذهاب باإلمجاع وإن استأجره ليذهب بطعام إىل فالن بالبصرة فذهب 
  فوجد فالنا ميتا فرده فال أجر له يف قوهلم مجيعا 

  باب ما جيوز من اإلجارة وما يكون خالفا فيها  



وز استئجار الدور واحلوانيت للسكىن وإن مل يبني ما يعمل فيها وله أن يعمل كل شيء إال أنه ال يسكن حدادا وجي
وال قصارا وال طحانا ألن فيه ضررا ظاهرا وجيوز استئجار األراضي للزراعة وللمستأجر الشرب والطريق وإن مل 

ن يزرع فيها ما شاء وجيوز أن يستأجر للساحة يشترط وال يصح العقد حىت يسمى ما يزرع فيها أو يقول على أ
ليبين فيها أو ليغرس فيها خنال أو شجرا مث إذا انقضت مدة اإلجارة لزمه أن يقلع البناء والغرس ويسلمها فارغة إال 
أن خيتار صاحب األرض أن يغرم له قيمة ذلك مقلوعا ويتملكه فله ذلك أو يرضى بتركه على حاله فيكون البناء 

ألرض هلذا ويف اجلامع الصغري إذا انقضت مدة اإلجارة ويف األرض رطبة فإهنا تقلع وجيوز استئجار الدواب هلذا وا
للركوب واحلمل فإن أطلق الركوب جاز له أن يركب من شاء وكذلك إذا استأجر الدواب للركوب واحلمل فإن 

ق جاز فيما ذكرنا وإن قال على أن أطلق الركوب جاز له أن يركب من شاء وكذلك إذا استأجر ثوبا للبس وأطل
يركبها فالن أو يلبس الثوب فالن فاركبها غريه أو ألبسه غريه فعطب كان ضامنا وإن مسى نوعا وقدر معلوما حيمله 

على الدابة مثل أن يقول مخسة أقفزةحنطة فله أن حيمل ما هو مثل احلنطة يف الضرر أو أقل كالشعري والسمسم 
اضر من احلنطة كامللح واحلديد وإن استأجرها ليحمل عليها قطنا مساه فليس له أن حيمل  وليس له أن حيمل ما هو

عليها مثل وزنه حديدا وإن استأجرها لريكبها فأردف معه رجال فعطبت ضمن نصف قيمتها وال معترب بالثقل وإن 
لثقل إال إذا كان محال ال استأجرها ليحمل عليها مقدارا من احلنطة فحمل عليها أكثر منه فعطبت ضمن ما زاد ا

يطيقه مثل تلك الدابة فحينئذ يضمن كل قيمتها وإن كبح الدابة بلجامها أو ضرهبا فعطبت ضمن عند أيب حنيفة 
وقاال ال يضمن إذا فعل فعال متعارفا وإن استأجرها إىل احلرية فجاوز هبا إىل القادسية مث ردها إىل احلرية مث نفقت 

ومن اكترى محارا بسرج فنزع ذلك السرج وأسرجه بسرج يسرج مبثله احلمر فال فهو ضامن وكذلك العارية 
ضمان عليه وإن كان ال يسرج مبثله احلمر يضمن وإن أوكفه بإكاف ال يوكف مبثله احلمر يضمن وإن أوكفه 

طريق بإكاف يوكف مبثله احلمر ضمن عند أيب حنيفة وقال يضمن حبسابه وإن استأجر محاال ليحمل له طعاما يف 
كذا فأخذ يف طريق غريه يسلكه الناس فهلك املتاع فال ضمان عليه وإن بلغ فله األجر وإن كان طريقا ال يسلكه 
الناس فهلك ضمن وإن بلغ فله األجر وإن محله يف البحر فيما حيمله الناس يف الرب ضمن وإن بلغ فله األجر ومن 

ا وال أجرله ومن دفع إىل خياط ثوبا ليخيطه قميصا بدرهم استأجر ارضا ليزرعها حنطة فزرعها رطبة ضمن ما نقصه
  فخاطه قباء فإن شاء ضمنه قيمة الثوب وإن شاء أخذ القباء وأعطاه اجر مثله وال جياوز به درمها 

  باب اإلجارة الفاسدة  
ى ومن استأجر اإلجارة تفسدها الشروط كما تفسد البيع والواجب يف اإلجارة الفاسدة أجر املثل ال جياوز به املسم

دارا كل شهر بدرهم فالعقد صحيح يف شهر واحد فاسد يف بقية الشهور إال أن يسمي مجلة شهور معلومة فلو مسى 
مجلة شهور معلومة جاز فإن سكن ساعة من الشهر الثاين صح العقد فيه وليس للمؤجر أن خيرجهإىل أن ينقضي 

ة بعشرة دراهم جاز وإن مل يبني قسط كل شهر من وكذلك كل شهر سكن يف أوله ساعة وإن استأجر دارا سن
األجرة مث يعترب ابتداء املدة مما مسى وإن مل يسم شيئا فهو من الوقت الذي استأجره مث إن كان العقد حني يهل اهلالل 

خذ فشهور السنة كلها باألهلة وإن كان يف أثناء الشهر فالكل باأليام وجيوز أخد أجرة احلمام واحلجام وال جيوز أ
أجرة عسب التيس وال االستئجار على األذان واحلج وكذا اإلمامة وتعليم القرآن والفقه وال جيوز االستئجار على 
الغناء والنوح وكذا سائر املالهي وال جيوز إجارة املشاع عند أيب حنيفة إال من الشريك وقاال إجارة املشاع جائزة 

مها وكسوهتا استحسانا عند أيب حنيفة وقاالال جيوز ويف اجلامع وجيوز استئجار الظئر بأجرة معلومة وجيوز بطعا
الصغري فإن مسي الطعام دراهم ووصف جنس الكسوة وأجلها ودرعها فهو جائز ولو مسى الطعام وبني قدره جاز 



 وال يشترط تأجيله ويشترط بيان مكان اإليفاءعند أيب حنيفة خالفا هلما ويف الكسوة يشترط بيان األجل مع بيان
القدر واجلنس وليس للمستأجر أن مينع زوجها من وطئها فإن حبلت كان هلم أن يفسخوا اإلجارة إذا خافوا على 
الصيب من لبنها وعليها أن تصلح طعام الصيب وإن ارضعته يف املدة بلنب شاة فال أجر هلا ومن دفع إىل حائك غزال 

ل عليه طعاما بقفيز منه فاإلجارة فاسدة وال جياوز باألجر لينسجه بالنصف فله أجر مثله وكذا إذا استأجر محارا حيم
قفيزا ومن استأجر رجال ليخبز له هذه العشرة املخاتيم من الدقيق اليوم بدرهم فهو فاسد عند أيب حنيفة وقال أبو 
 يوسف وحممد يف اإلجارات هو جائز ومن استأجر أرضا على أن يكريها ويزرعها ويسقيها فهو جائز فإن شرط أن

يثنيها أو يكري أهنارها أو يسرقنها فهو فاسد وإن استأجرها ليزرعها بزراعة أرض أخرى فال خري فيه وإذا كان 
الطعام بني رجلني فاستأجر أحدمها صاحبه أو محار صاحبه على أن حيمل نصيبه فحمل الطعام كله فال أجر له ومن 

جارة فاسدة فإن زرعها ومضى األجل فله املسمى ومن استأجر أرضا ومل يذكر أنه يزرعها أو أي شيء يزرعها فاإل
استأجر محارا إىل بغداد بدرمهومل يسم ما حيمل عليه فحمل ماحيمل الناس فنفق يف نصف الطريق فال ضمان عليه فإن 

  بلغ إىل بغداد فله أألجر املسمى وإن اختصما قبل أن حيمل عليه نقضت اإلجارة 
  باب ضمان األجري  

بني أجري مشترك وأجري خاص فاملشترك من ال يستحق األجرة حىت يعمل كالصباغ والقصار األجراء على ضر
واملتاع أمانة يف يده فإن هلك مل يضمن شيئا عند أيب حنيفة وهو قول زفر ويضمنه عندمها إال من شيء غالب 

طاع احلبل الذي يشد به كاحلريق الغالب والعدو املكابر وما تلف بعمله كتخريق الثوب من دقه وزلق احلمال وانق
املكاري احلمل وغرق السفينة من مدها مضمون عليه إال أنه ال يضمن به بين آدم ممن غرق يف السفينة أو سقط من 

الدابة وإن كان بسوقه وقوده وإذا استأجر من حيمل له دنا من الفرات فوقع يف بعض الطريق فانكسر فإن شاء 
أجر له وإن شاء ضمنه قيمته يف املوضع الذي انكسر وأعطاه أجره حبسابه  ضمنه قيمته يف املكان الذي محله وال

وإذا فصد الفصاد أو بزغ البزاغ ومل يتجاوز املوضع املعتاد فال ضمان عليه فيما عطب من ذلك ويف اجلامع الصغري 
اص الذي يستحق بيطار بزغ دابة بدانق فنفقت أو حجام حجم عبدا بأمر مواله فمات فال ضمان عليه واألجري اخل

األجرة بتسليم نفسه يف املدة وإن مل يعمل كمن استؤجر شهرا للخدمة أو لرعي الغنم وال ضمان على األجري 
  اخلاص فيما تلف يف يده وال ما تلف من عمله 

  باب اإلجارة على أحد الشرطني  
ز وأي عمل من هذين العملني وإذا قال للخياط إن خطت هذا الثوب فارسيا فبدرهم وإن خطته روميا فبدرمهني جا

عمل استحق األجرة وكذا إذا قال للصباغ إن صبغته بعصفر فبدرهم وإن صبغته بزعفران فبدرمهني وكذا إذا 
خريهبني شيئني بأن قال أجرتك هذه الدار شهرا خبمسة أو هذه الدار األخرى بعشرة وكذا إذا خريه بني مسافتني 

إىل الكوفة بكذا أو إيل واسط بكذا وكذا إذا خريه بني ثالثة أشياء وإن خريه خمتلفتني بأن قال أجرتك هذه الدابة 
بني أربعة أشياء مل جيز ولو قال أن خطته اليوم فبدرهم وإن خطته غدا فبنصف درهم فإن خاطه اليوم فله درهم وإن 

قص من نصف درهم وال خاطه غدا فله أجر مثله عند أيب حنيفة ال جياوز به نصف درهم ويف اجلامع الصغري ال ين
يزاد على درهم وقال أبو يوسف وحممد الشرطان جائزان ولو قال أن سكنت يف هذا الدكان عطارا فبدرهم يف 

الشهر وإن سكنته حدادا فبدرمهني جاز وأي األمرين فعل استحق املسمى فيه عند أيب حنيفة وقاال اإلجارة فاسدة 
عطارا فبدرهم وإن سكن فيه حدادا فبدرمهني فهو جائز عند أيب حنيفة وكذا إذا استأجر بيتا على أنه إن سكن فيه 

وقاال ل جيوز ومن استأجر دابة إىل احلرية بدرهم وإن جاوز هبا إىل القادسية فبدرمهني فهو جائز ومن استأجرها إىل 



ول أيب حنيفة احلرية على أنه محل عليها كر شعري فبنصف درهم وإن محل عليها كر حنطة فبدرهم فهو جائز يف ق
  وقاال ال جيوز 

  باب إجارة العبد  
ومن استأجر عبدا ليخدمه فليس له أن يسافر به إال أن يشترط ذلك ومن استأجر عبدا حمجورا عليه شهرا وأعطاه 

األجر فليس للمستأجر أن يأخذ منه األجر ومن غصب عبدا فآجر العبد نفسه فأخذ الغاصب األجرة فأكله فال 
أيب حنيفة وقاال هو ضامن وإن وجد املوىل األجر قائما بعينه أخذه وجيوز قبض العبد األجر يف ضمان عليه عند 

قوهلم مجيعا ومن استأجر عبدا هذين الشهرين شهرا بأربعة وشهرا خبمسة فهو جائز واألول منهما بأربعة ومن 
ريض فقال املستأجر أبق أو مرض استأجر عبدا شهرا بدرهم فقبضه يف أول الشهر مث جاء آخر الشهر وهو آبق أو م

حني أخذته وقال املوىل مل يكن ذلك إال قبل أن تأيت بساعة فالقول قول املستأجر وإن جاء به وهو صحيح فالقول 
  قول املؤاجر

باب االختالف يف اإلجارة وإذا اختلف اخلياط ورب الثوب فقال رب الثوب أمرتك أن تعمله قباء وقال اخلياط  
ل صاحب الثوب للصباغ أمرتك أن تصبغه أمحر فصبغته أصفر وقال الصباغ ال بل أمرتين أصفر بل قميصا أو قا

فالقول لصاحب الثوب وإذا حلف فاخلياط ضامن وإن قال صاحب الثوب عملته يل بغري أجر وقال الصانع بأجر 
جر وإال فال وقال حممد فالقول قول صاحب الثوب عند أيب حنيفة وقال أبو يوسف إن كان الرجل حريفا له فله األ

  إن كان الصانع معروفا هبذه الصنعة باألجر فالقول قوله 
  باب فسخ اإلجارة  

ومن استأجر دارا فوجد هبا عيبا يضر بالسكىن فله الفسخ وإذا خربت الدار أو انقطع شرب الضيعة أو انقطع املاء 
به لغريالطحن فعليه من األجر حبصته وإذا مات  عن الرحى انفسخت اإلجارة ولو انقطع ماء الرحى والبيت مما ينتفع

أحد املتعاقدين وقد عقد اإلجارة لنفسه انفسخت اإلجارة وإن عقدها لغريه مل تنفسخ ويصح شرط اخليار يف 
اإلجارة وتفسخ اإلجارة باألعذار عندنا وهو كمن استأجر حدادا ليقلع ضرسه لوجع به فسكن الوجع أو استأجر 

م الوليمة فاختلعت منه تفسخ اإلجارة وكذا من استأجر دكانا يف السوق ليتجر فيه فذهب ماله طباخا ليطبخ له طعا
وكذا إذا آجر دكانا أو دارا مث أفلس ولزمته ديون ال يقدر على قضائها إال بثمن ما آجر فسخ القاضي العقد 

وإن بدا للمكاري فليس ذلك بعذر وباعها يف الديون ومن استأجر دابة ليسافر عليها مث بداله من السفر فهو عذر 
ولو مرض املؤاجر فقعد فكذا اجلواب ومن أجر عبده مث باعه فليس بعذر وإذا استأجر اخلياط غالما فأفلس وترك 

العمل فهو عذر وإن أراد ترك اخلياطة وإن يعمل يف الصرف فهو ليس بعذر ومن استأجر غالما ليخدمه يف املصر مث 
  لق سافر فهو عذر وكذا إذا أط

  مسائل منثورة

ومن استأجر أرضا أو استعارها فأحرق احلصاد فاحترق شيء من أرض أخرى فال ضمان عليه وإذا أقعد اخلياط أو 
الصباغ يف حانوته من يطرح عليه العمل بالنص فهو جائز ومن استأجر مجال حيمل عليه حممال وراكبني إىل مكة جاز 

مل فهو أجود وإن استأجر بعريا ليحمل عليه مقدارا من الزاد فأكل منه يف وله احململ املعتاد وإن شاهد اجلمال احمل
  الطريق جاز له أن يرد عوض ما أكل وكذا غري الزاد من املكيل واملوزون

  كتاب املكاتب 



وإذا كاتب املوىل عبده أو أمته عل مال شرط عليه وقبل العبد ذلك صار مكاتبا وجيوز أن يشترط املال حاال وجيوز 
ال ومنجما وجتوز كتابة العبد الصغري إذا كان يعقل البيع والشراء ومن قال لعبده جعلت عليك ألفا تؤديها إيل مؤج

جنوما أول النجم كذا وآخره كذا فإذا أديتها فأنت حر وإن عجزت فأنت رقيق فإن هذه مكاتبة وإذا صحت 
تق بإعتاقه ويسقط عنه بدل الكتابة وإذا وطىء الكتابة خرج املكاتب عن يد املوىل ومل خيرج عن ملكه فإن أعتقه ع

  املوىل مكاتبته لزمه العقر وإن جىن عليها أو على ولدها لزمته اجلناية وإن أتلف ماال هلا غرم 

  فصل يف الكتابة الفاسدة

عني وإذا كاتب املسلم عبده على مخر أو خنزير أو على قيمته فالكتابة فاسدة فإن أدى اخلمر عتق وإذا عتق بأداء 
اخلمر لزمه أن يسعى يف قيمته وال ينقص عن املسمى ويزاد عليه وكذلك إن كاتبه على شيء بعينه لغريه مل جيز وإن 

كاتبه على مائة دينار على أن يرد املوىل إليه عبدا بغري عينه فالكتابة فاسدة عند أيب حنيفةوحممد وقال أبو يوسف 
كاتب وعلى قيمة عبد وسط فيبطل منها حصة العبد فيكون مكاتبا مبا هي جائزة ويقسم املائة الدينار على قيمة امل

بقي وإذا كاتبه على حيوان غري موصوف فالكتابة جائزة وينصرف إىل الوسط وجيرب على قبول القيمة وإذا كاتب 
  النصراين عبده على مخر فهو جائز وأيهما أسلم فللموىل قيمة اخلمر وإذا قبضها عتق 

اتب أن يفعله وجيوز للمكاتب البيع والشراء والسفر فإن شرط عليه أن ال خيرج من الكوفة فله باب ما جيوز للمك 
أن خيرج استحسانا وال يتزوج إال بإذن املوىل وال يهب وال يتصدق إال بالشيء اليسري وال يتكفل وال يقرض فإن 

 قبل أن يعتق األول فوالؤه وهب على عوض مل يصح فإن زوج أمته جاز وكذلك أن كاتب عبده فإن أدى الثاين
للموىل فلو أدى األول بعد ذلك وعتق ال ينتقل الوالء إليه وإن أدى الثاين بعد عتق األول فوالؤه له وإن أعتق عبده 
على مال أو باعه من نفسه أو زوج عبده مل جيز وكذلك األب الوصي يف رقيق الصغري مبنزلة املكاتب فإما املأذون له 

  من ذلك عند أيب حنيفة وحممد وقال أبو يوسف له أن يزوج أمته  فال جيوز له شيء

  فصل

وإذا اشترى املكاتب أباه أو ابنه دخل يف كتابته وإن اشترى ذا رحم حمرم منه ألوالد له مل يدخل يف كتابته عند أيب 
من أمة دخل يف كتابته حنيفة وقاال يدخل وإذا اشترى أم ولده دخل ولدها يف الكتاب ومل جيز بيعها وإن ولد له ولد 

وكسبه له وكذلك إن ولدت املكاتبة ولدا ومن زوج أمته من عبده مث كاتبها فولدت منه ولدا دخل يف كتابتها 
وكان كسبه هلا وإن تزوج املكاتب بإذن مواله امرأة زعمت أهنا حرة فولدت منه ولدا مث استحقت فأوالدها عبيد 

له املوىل بالتزويج وهذا عند أيب حنيفة وأيب يوسف وقال حممد أوالدها وال يأخذهم بالقيمة وكذلك العبد يأذن 
أحرار بالقيمة وإن وطىء املكاتب أمة على وجه امللكبغري إذن املوىل مث استحقها رجل فعليه العقر يؤخذ به يف 

جارية شراء  الكتابة وإن وطئها على وجه النكاح مل يؤخذ به حىت يعتق وكذلك املأذون له وإذا اشترى املكاتب
  فاسدا مث وطئها فردها أخذ بالعقر يف املكاتبة وكذلك العبد املأذون له 

فصل وإذا ولدت املكاتبة من املوىل فهي باخليار إن شاءت مضت على الكتابة وإن شاءت عجزت نفسها وصارت 
ها مث إن مات املوىل أم ولد له نسب ولدها ثابت من املوىل وهو حر وإذا مضت على الكتابة أخذت العقر من موال

  عتقت باالستيالد وسقط عنها بدل الكتابة وإن ماتت هي وتركت



ماال تؤدي منه مكاتبتها وما بقي مرياث البنها فإن مل تترك ماال فال سعاية على الولد ولو ولدت ولدا آخر مل يلزم 
ملوىل بعد ذلك عتق وبطل عنه املوىل إال أن يدعيه فلو مل يدعه وماتت من غري وفاء سعى هذا الولد فلو مات ا

السعاية وإذا كاتب املوىل أم ولده جاز فإن مات املوىل عتقت باالستيالد وسقط عنها بدل الكتابة وإن كاتب مدبرته 
جاوز وإن مات املوىل وال مال له غريها فهي باخليار بني أن تسعى يف ثلثي قيمتها أو مجيع مال الكتابة وإن دبر 

وهلا اخليار إن شاءت مضت على الكتابة وإن شاءت عجزت نفسها وصارت مدبرة فإن مضت مكاتبته صح التدبري 
على كتابتها فمات املوىل وال مال له غريها فهي باخليار إن شاءت سعت يف ثلثي مال الكتابة أو ثلثي قيمتها عند أيب 

بدل الكتابة وإن كاتبه على ألف  حنيفة وقاال تسعى يف األقل منهما وإذا أعتق املوىل مكاتبه عتق بإعتاقه وسقط
درهم إىل سنة فصاحله على مخسمائة معجلة فهو جائز وإذا كاتب املريص عبده على ألفي درهم إىل سنة وقيمته ألف 

مث مات وال مال له غريه ومل جتز الورثة فإنه يؤدي ثلثي األلفني حاال والباقي إىل أجله أو يرد رقيقا عند أيب حنيفة 
ل حممد يؤدى ثلثي اآللف حاال والباقي إىل أجله وإن كاتبه على ألف إىل سنة وقيمته ألفان ومل جتز وايب يوسف وقا

  الورثة يقال له أد ثلثي القيمة حاال أو ترد رقيقا يف قوهلم مجيعا
  باب من يكاتب عن العبد  

ولو أدى احلر البدل ال وإذا كاتب احلر عن عبد بألف درهم فإن أدى عنه عتق وإن بلغ العبد فقبل فهو مكاتب 
يرجع على العبد وإذا كاتب العبد عن نفسه وعن عبد آخر ملواله وهو غائب فإن أدى الشاهد أو الغائب عتقا 

وأيهما أدى عتقا وجيرب املوىل على القبول وأيهما أدى ال يرجع على صاحبه وليس للموىل أن يأخذ العبد الغائب 
فليس ذلك منه بشيء والكتابة الزمة للشاهد وإذا كاتبت األمة عن نفسها  بشيء فإن قبل العبدالغائب أو مل يقبل

  وعن ابنني هلا صغريين فهو جائز وأيهم أدى مل يرجع على صاحبه وجيرب املوىل على القبول ويعتقون 
  باب كتابة العبد املشترك  

ض بدل الكتابة فكاتب وقبض وإذا كان العبد بني رجلني إذن أحدمها لصاحبه أن يكاتب نصيبه بألف درهم ويقب
بعض األلف مث عجز فاملال للذي قبض عند أيب حنيفة وقاال هو مكاتب بينهما وما أدى فهو بينهما وإذا كانت 

جارية بني رجليه كاتباها فوطئها أحدمها فجاءت بولد فادعاه مث وطئها اآلخر فجاءت بولد فادعاه مث عجزت فهي 
متها ونصف عقرها ويضمن شريكه كمال العقر وقيمة الولد ويكون ابنه أم ولد لألول ويضمن لشريكه نصف قي

وأيهما دفع العقر إىل املكاتبة جاز وهذا كله قول أيب حنيفة وقال أبو يوسف وحممد هي أم ولد لألول وال جيوز 
يكه يف وطء اآلخر فال يثبت نسب الولد منه وال يكون حرا عليه بالقيمة ويلزمه مجيع العقر ويضمن األول لشر

قياس قول أيب يوسف نصف قيمتها مكاتبة ويف قول حممد يضمن األقل من نصف قيمتها ومن نصف مابقي من بدل 
الكتابة وإن كان الثاين مل يطأها ولكن دبرها مث عجزت بطل التدبري وهي أم ولد لألول ويضمن لشريكه نصف 

قها أحدمها وهو موسر مث عجزت يضمن املعتق عقرها ونصف قيمتها والولد ولد األول وإن كان كاتباها مث أعت
لشريكه نصف قيمتها ويرجع بذلكعليها عند أيب حنيفة وقاال ال يرجع عليها وإن كان العبد بني رجلني دبره أحدمها 

مث أعتقه اآلخر وهو موسر فإن شاء الذي دبره ضمن املعتق نصف قيمته مدبرا وإن شاء استسعى العبد وإن شاء 
أحدمها مث دبره اآلخر مل يكن له أن يضمن املعتق ويستسعى العبد أو يعتق وهذا عند أيب حنيفة وقال  أعتق وإن أعتقه

أبو يوسف وحممد إذا دبره أحدمها فعتق اآلخر باطل ويضمن نصف قيمته موسرا كان أو معسرا وإن أعتقه أحدمها 
  ك إن كان معسرا فتدبري اآلخر باطل ويضمن نصف قيمته إن كان موسرا ويسعى العبد يف ذل

  باب موت املكاتب وعجزه وموت املوىل  



وإذا عجز املكاتب عن جنم نظراحلاكم يف حاله فإن كان له دين يقبضه أو مال يقدم عليه مل يعجل بتعجيزه وانتظر 
مد عليه اليومني أو الثالثة فإن مل يكن له وجه وطلب املوىل تعجيزه عجزه وفسخ الكتابة وهذا عند أيب حنيفة وحم

وقال أبو يوسف ال يعجزه حىت يتواىل عليه جنمان فإن أخل بنجم عند غري السلطان فعجز فرده مواله برضاه فهو 
جائز ولو مل يرض به العبد ال بد من القضاء بالفسخ وإذا عجز املكاتب عاد إىل أحكام الرق فإن مات املكاتب وله 

تقه يف آخر جزء من أجزاء حياته وما بقي فهو مرياث لورثته مال مل تنفسخ الكتابة وقضى ما عليه من ماله وحكم بع
ويعتق أوالده وإن مل يترك وفاء وترك ولدا مولودا يف الكتابة سعى يف كتابة أبيه على جنومه فإذا أدى حكمنا بعتق 

رد رقيقا فإن أبيه قبل موته وعتق الولد وإن ترك ولدا مشترى يف الكتابة قيل له إما أن تؤدي بدل الكتابة حاال أو ت
اشترى ابنه مث مات وترك وفاء ورثه ابنه وكذلك إن كان هو وابنه مكاتبني كتابة واحدة فإن مات املكاتب وله ولد 

من حرة وترك دينا وفاء ملكاتبته فجىن الولد فقضى به على عاقلة األم مل يسكن ذلك قضاء بعجز املكاتب وإن 
ضى به ملوايل األم فهوقضاء بالعجز وما أدى املكاتب من الصدقات إىل اختصم موايل األم وموايل األب يف والئه فق

مواله مث عجز فهو طيب للموىل وإذا جىن العبد فكاتبه مواله ومل يعلم باجلناية مث عجز فإنه يدفع أو يفدى وكذلك 
ذا مات موىل إذا جىن املكاتب ومل يقض به حىت عجز وإن قضى به عليه يف كتابته مث عجز فهو دين يباع فيه وإ

  املكاتب مل تنفسخ الكتابة وقيل له أد املال إىل ورثة املوىل على جنومه فإن اعتقه أحد الورثة مل ينفذ عتقه
  كتاب الوالء 

وإذا أعتق املوىل مملوكه فوالؤه له فإن شرط أنه سائبة فالشرط باطل والوالء ملن أعتق وإذا أدى املكاتب عتق 
موت املوىل وكذا العبد املوصى بعتقه أو بشرائه وعتقه بعد موته وإن مات املوىل عتق والوالء للموىل وإن عتق بعد 

مدبروه وأمهات أوالده ووالؤهم له ومن ملك ذا رحم حمرم منه عتق عليه ووالؤه له وإذا زوج عبد رجل أمة آلخر 
ألم ال ينتقل عنه أبدا وكذلك فأعتق موىل األمة األمة وهي حامل من العبد عتقت وعتق محلها ووالء احلمل ملوىل ا

إذا ولدت ولدا ألقل من ستة أشهر أو ولدت ولدين أحدمها ألقل من ستة أشهر فإن ولدت بعد عتقها ألكثر من 
ستة أشهر ولدا فوالؤه ملوايل األم فإن أعتق األب جر والء ابنه وانتقل عن موايل األم إىل موايل األب ويف اجلامع 

بعبد فولدت أوالدا فجىن األوالد فعقلهم على موايل اإلم فإن أعتق األب والء األوالد الصغري وإذا تزوجت معتقة 
إىل نفسه وال يرجعون على عاقبة األب مبا عقلوا ومن تزوج من العجم مبعتقة من العرب فولدت له أوالدا فوالء 

اجلامع الصغري نبط كافر تزوج  أوالدها ملواليها عند أيب حنيفة وهو قول حممد وقال أبو يوسف حكمه حكم أبيه ويف
مبعتقة كافرة مث أسلم النبطي وواىل رجال مث ولدت أوالدا قال أبو حنيفة وحممد مواليهم موايل أمهم وقال أبو يوسف 

مواليهم موايل أبيهم ووالء العتاقة تعيب وهو أحق باملرياث من العمة واخلالة فإن كان للمعتق عصبة من النسب 
وإن مل يكن له عصبة من النسب فمرياثه للمعتق فإن مات املوىل مث مات املعتق فمرياثه لبين املوىل فهوأوىل من املعتق 

دون بناته ألنه ليس للنساء من الوالء إال ما أعتقن أو عتق من أعتقن أو كاتنب أو كاتب من كاتنب ولو ترك املوىل 
  ابنا وأوالد ابن آخر فمرياث املعتق لإلبن دون بين االبن 

  يف والء املواالة فصل

وإذا أسلم رجل على يد رجل وواله على أن يرثه ويعقل عنه إذا جىن أو أسلم على يد غريه ووااله فالوالء صحيح 
وعقله على مواله فإن مات وال وارث له غريه فمرياثه للموىل وإن كان له وارث فهو أوىل منه وإن كانت عمة أو 

 أن ينتقل عنه بوالئه إىل غريه مامل يعقل عنه وإذا عقل عنه مل يكن له أن خالة أو غريمها من ذوي األرحام وللموىل



  يتحول بوالئه إىل غريه وليس ملوىل العتاقة أن يوايل أحدا
  كتاب اإلكراه 

اإلكراه يثبت حكمه إذاحصل ممن يقدر على إيقاع ما توعد به سلطانا كان أو لصا وإذا أكره الرجل على بيع ماله 
عة أو على أن يقر لرجل بألف أو يؤاجر داره وأكره على ذلك بالقتل أو بالضرب الشديد أو أو على شراء سل

باحلبس فباع أو اشترى فهو باخليار إن شاء أمضى البيع وإن شاء فسخه ورجع باملبيع فإن كان قبض الثمن طوعا 
ه وإن هلك املبيع يف يد املشتري فقد أجاز البيع وإن قبضه مكرها فليس ذلك بإجازة وعليه رده إن كان قائما يف يد

وهو غري مكره ضمن قيمته للبائع وللمكره أن يضمن املكره إن شاء فلو ضمن املكره رجع على املشتري بالقيمة 
  وإن ضمن املشتري نفذ كل شراء كان بعد شرائه وال ينفذ ما كان قبله 

  فصل

حببس أو بضرب أو قيد مل حيل له إال أن يكره مبا وإن أكره على أن يأكل امليتة أو يشرب اخلمر إن أكره على ذلك 
خياف منه على نفسه أو علىعضو من أعضائه فإذا خاف على ذلك وسعه أن يقدم على ما أكره عليه وكذا على 

هذا الدم وحلم اخلنزير وال يسعه أن يصرب على ما توعد به فإن صرب حىت أوقعوا به ومل يأكل فهو آمث وإن أكره على 
 تعاىل والعياذباهللا أو بسب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بقيد أو حببس أو ضرب مل يكن ذلك إكراها الكفر باهللا

حىت يكره بأمر خياف منه على نفسه إو على عضو من أعضائه فإذا خاف على ذلك وسعه أن يظهر ما أمروه به 
تل ومل يظهر الكفر كان مأجورا وإن أكره ويوري فإن أظهر ذلك وقلبه مطمئن باإلميان فال إمث عليه فإن صرب حىت ق

على إتالف مال مسلم بأمر خياف منه على نفسه أو على عضو من اعضائه وسعه أن يفعل ذلك ولصاحب املال أن 
يضمن املكره وإن أكرهه بقتل على قتل غريه مل يسعه أن يقدم عليه ويصرب حىت يقتل فإن قتله كان آمثا والقصاص 

قتل عمدا وإن أكره على طالق امرأته أو عتق عبده ففعل وقع ما أكره عليه عندنا ويرجع على املكره إن كان ال
على الذي أكرهه بقيمة العبد ويرجع بنصف مهر املرأة إن كان قبل الدخول وإن مل يكن يف العقد مسمى يرجع 

جاز استحسانا وإن اكرهه على على املكره مبا لزمه من املتعة ولو أكره على التوكيل بالطالق والعتاق ففعل الوكيل 
الزنا وجب عليه احلد عند أيب حنيفة إال أن يكرهه السلطان وقال أبو يوسف وحممد ال يلزمه احلد وإذا أكرهه على 

  الردة مل تنب امرأته منه
  كتاب احلجر 

رف العبد إال األسباب املوجبة للحجر ثالثة الصغر والرق واجلنون فال جيوز تصرف الصغري إال بإذن وليه وال تص
بإذن سيده وال جيوز تصرف اجملنون املغلوب حبال ومن باع من هؤالء شيئا أو اشترى وهو يعقل البيع ويقصده قالوا 

يل باخليار إن شاء أجازه إذا كان فيه مصلحة وإن شاء فسخه وهذه املعاين الثالثة توجب احلجر يف األقوال دون 
يندرىءبالشبهات كاحلدود والقصاص والصيب واجملنون ال تصح عقودمها  األفعال إال إذا كان فعال يتعلق به حكم

وال إقرارمها وال يقع طالقهما وال إعتاقهما وإن أتلفا شيئا لزمهما ضمانه فأما العبد فإقراره نافذ يف حق نفسه غري 
  ذ طالقه نافذ يف حق مواله فإن أقر مبال لزمه بعد احلرية وإن أقر حبد أو قصاص لزمه يف احلال وينف

  باب احلجر للفساد  
قال أبو حنيفة رمحه اهللا ال حيجر على احلر العاقل البالغ السفيه وتصرفه يف ماله جائز وإن كان مبذرا مفسدا يتلف 
ماله فيما ال غرض له فيه وال مصلحة وقال أبو يوسف وحممد رمحهما اهللا حيجر على السفيه ومينع من التصرف يف 



عليه مث رفع إىل قاض آخر فأبطل حجره وأطلق عنه جاز مث عند أيب حنيفة إذا بلغ الغالم  ماله وإذا حجر القاضي
غري رشيد مل يسلم إليه ماله حىت يبلغ مخسا وعشرين سنة فإن تصرف فيه قبل ذلك نفذ تصرفه فإذا بلغ مخسا 

حىت يؤنس رشده وال جيوز تصرفه وعشرين سنة يسلم إليه ماله وإن مل يؤنس منه الرشد وقاال ال يدفع إليه ماله أبدا 
فيه وإن أعتق عبدا نفذ عتقه عندمها وإذا صح عندمها كان على العبد أن يسعى يف قيمته ولو دبر عبده جاز ولو 

جاءت جاريته بولد فادعاه يثبت نسبه منه وكان الولد حرا واجلارية أم ولد له وإن مل يكن معها ولد وقال هذه أم 
ولد ال يقدر على بيعها وإن مات سعت يف مجيع قيمتها وإذا تزوج امرأة جاز نكاحها وإن ولدي كانت مبنزلة أم ال

مسى هلا مهرا جاز منه مقدار مهر مثلها وبطل الفضل ولو طلقها قبل الدخول هبا وجب هلا النصف يف ماله وكذا إذا 
ده وزوجته ومن جتب نفقته تزوج بأربع نسوة أو كل يوم واحدة وخترج الزكاة من مال السفيه وينفق على أوال

عليه من ذوي أرحامه فإن أراد حجة اإلسالم مل مينع منها وال يسلم القاضي النفقة إليه ويسلمها إىل ثقة من احلاج 
ينفقها عليه يف طريق احلج ولو أراد عمرة واحدة مل مينع منها وال مينع من ا لقران وال مينع من أن يسوقبدنة فإن 

القرب وأبواب اخلري جاز ذلك يف ثلثه وال حيجر على الفاسق إذا كان مصلحا ملا له عندنا  مرض وأوصى بوصايا يف
  والفسق األصلي والطارىء سواء 

  فصل يف حد البلوغ

بلوغ الغالم باالحتالم واالحبال واإلنزال إذا وطىء فإن مل يوجد ذلك فحىت يتم له مثان عشرة سنة عند أيب حنيفة 
االحتالم واحلبل فإن مل يوجد ذلك فحىت يتم هلا سبع عشرة سنة وهذا عند أيب حنيفة وقاال وبلوغ اجلارية باحليض و

إذا مت للغالم واجلارية مخس عشرة سنة فقد بلغا وإذا راهق الغالم أو اجلارية احللم وأشكل أمره يف البلوغ فقال قد 
  بلغت فالقول قوله وأحكامه أحكام البالغني 

  باب احلجر بسبب الدين  
ال أبو حنيفة رمحه اهللا تعاىل ال أحجر يف الدين وإذا وجبت ديون على رجل وطلب غرماؤه حبسه واحلجر عليه مل ق

أحجر عليه فإن كان له مال مل يتصرف فيه احلاكم ولكن حيبسه أبدا حىت يبيعه يف دينه وقاال إذا طلب غرماء املفلس 
واإلقرار حىت ال يضر بالغرماء وباع ماله إن امتنع املفلس  احلجر عليه حجر القاضي عليه ومنعه من البيع والتصرف

من بيعه وقسمه بني غرمائه باحلصص عندمها وإن كان دينه دراهم وله دراهم قضى القاضي بغري أمره وإن كان دينه 
باأليسر  دراهم وله دنانري أو على ضد ذلك باعها القاضي يف دينه ويباع يف الدين النقود مث العروض مث العقار يبدأ

فاأليسر ويترك عليه دست من ثياب بدنه ويباع الباقي فإن أقر يف حال احلجر بإقرار لزمه ذلك بعد قضاء الديون 
ولو استفاد ماال آخر بعد احلجر نفذ إقراره فيه وينفق على املفلس من ماله وعلى زوجته وولده الصغار وذوي 

ال وطلب غرماؤه حبسه وهو يقول ال مال يل حبسه احلاكم يف أرحامه ممن جتب نفقته عليه فإن مل يعرف للمفلس م
كل دين التزمه بعقد كاملهر والكفالة وال حيول بينه وبني غرمائه بعد خروجه من احلبس بل يالزمونه وال مينعونه من 

أن  التصرف والسفرويأخذون فضل كسبه يقسم بينهم باحلصص وقاال إذا أفلسه احلاكم حال بني غرمائه وبينه إال
يقيموا البينة إن له ماال ولو دخل يف داره حلاجته ال يتبعه بل جيلس على باب داره إىل أن خيرج ولو كان الدين 
  للرجل على املرأة ال يالزمها ومن أفلس وعنده متاع لرجل بعينه ابتاعه منه فصاحب املتاع أسوة للغرماء فيه

  كتاب املأذون 
ذنا عاما جاز تصرفه يف سائر التجارات ولو باع أو اشترى بالغنب اليسري فهو جائز وإذا أذن املوىل لعبده يف التجارة إ



وكذا بالفاحش عند أيب حنيفة رمحه اهللا خالفا هلما ولو جابة يف مرض موته يعترب من مجيع ماله إذا مل يكن عليه دين 
اء ويرهن ويرهتن وميلك أن يتقبل وإن كان فمن مجيع ما بقي وله أن يسلم ويقبل السلم وله أن يوكل بالبيع والشر

األرض ويستأجر األجراء والبيوت ويأخذ األرض مزارعة ويشتري طعاما فيزرعه يف أرضه وله أن يشارك شركة 
عنان ويدفع املال مضاربة ويأخذها وله أن يؤاجر نفسه عندنا فإن أذن له يف نوع منها دون غريه فهو مأذون يف 

ه فليس مبأذون وأقرار املأذون بالديون والغصوب جائز وكذا بالودائع وليس له أن مجيعها وإن أذن له يف شيء بعين
يتزوج وال يزوج مماليكه وال يكاتب إال أن جييزه املوىل وال دين عليه وال يعتق على مال وال يقرض وال يهب بعوض 

أن حيط من الثمن بالعيب  وال بغري عوض وكذا ال يتصدق إال أن يهدى اليسري من الطعام أو يضيف من يطعمه وله
مثل ما حيط التجار وله أن يؤجل يف دين وجب له وديونه متعلقة برقبته يباع للغرماء إال أن يفديه املوىل ويقسم مثنه 
بينهم باحلصص فإن فضل شيء من ديونه طولب به بعد احلرية وال يباع ثانيا ويتعلق دينه بكسبه سواء حصل قبل 

ق مبا يقبل من اهلبة وال يتعلق مبا انتزعه املوىل من يده قبل الدين وله أن يأخذ غلة مثله بعد حلوق الدين أو بعده ويتعل
الدين فإن حجر عليه مل ينحجر حىت يظهر حجره بني أهل سوقه ولو مات املوىل أو جنأو حلق بدار احلرب مرتدا 

أذون هلا من موالها فذلك حجر عليها صار املأذون حمجورا عليه وإذا أبق العبد صار حمجورا عليه وإذا ولدت امل
ويضمن املوىل قيمتها إن ركبتها ديون وإذا استدانت األمة املأذون هلا أكثر من قيمتها فدبرها املوىل فهي مأذون هلا 
على حاهلا وإذا حجر على املأذون فإقراره جائز فيما يف يده من املال عند أيب حنيفة رمحه اهللا وإذا لزمته ديون حتيط 

اله ورقبته مل ميلك املوىل ما يف يده ولو أعتق من كسبه عبدا مل يعتق عند أيب حنيفة وقاال ال ميلك مايف يده ويعتق مب
وعليه قيمته وإن مل يكن الدين حميطا مباله جاز عتقه يف قوهلم مجيعا وإن باع من املوىل شيئا مبثل قيمته جاز وإن باعه 

ن باعه بنقصان جيوز البيع وخيري املوىل إن شاء أزال احملاباة وإن شاء نقض البيع بنقصان مل جيز عند أيب حنيفة وقاال إ
وإن باعه املوىل شيئا مبثل القيمة أو أقل جاز البيع فإن سلم املبيع إليه قبل قبض الثمن بطل الثمن وإن أمسكه يف يده 

أو بنقض البيع وإذا أعتق املوىل املأذون وعليه  حىت يستويف يف الثمن جاز ولو باعه بأكثر من قيمته يؤمر بإزالة احملاباة
ديون فعتقه جائز وما بقي من الديون يطالبه به بعد العتق فإن كان أقل من قيمته ضمن الدين ال غري فإن باعه املوىل 
إن وعليه دين حييط برقبته وقبضه املشتري وغيبه فإن شاء الغرماء ضمنوا البائع قيمته وإن شاءوا ضمنوا املشترى و

شاءوا أجازوا البيع وأخذوا الثمن فإن ضمنوا البائع قيمته مث رد على املوىل بعني فللموىل أن يرجع بالقيمة ويكون 
حق الغرماء يف العبد ولو كان املوىل باعه من رجل وأعلمه بالدين فللغرماء أن يردوا البيع فإن كان البائغ غائبا فال 

فة وحممد وقال أبو يوسف املشتري خصمهم ويقضي هلم بدينهم ومن قدم خصومة بينهم وبني املشتري عند أيب حني
مصرا وقال أنا عبد لفالن فاشترى وباع لزمه كل شيء من التجارة إال أنه ال يباع حىت حيضر مواله وإن قال هو 

  حمجور فالقول قوله 

  فصل

ن إذا كان يعقل البيع والشراء حىت ينفذ وإذا أذن ويل الصيب للصيب يف التجارة فهو يف البيع والشراء كالعبد املأذو
  كتاب الغصب = تصرفه

ومن غصب شيئا له مثل كاملكيل واملوزون فهلك يف يده فعليه مثله فإن مل يقدر على مثله فعليه قيمته يوم خيتصمون 
وعلى  عند أيب حنيفة وقال أبو يوسف يوم الغصب وقال حممد يوم االنقطاع وماال مثل له فعليه قيمته يوم غصبه

الغاصب رد العني املغصوبة والواجب الرد يف املكان الذي غصبه منه فإن ادعى هالكها حبسه احلاكم حىت يعلم أهنا 



لو كانت باقية ألظهرها مث قضى عليه ببدهلا والغصب فيما ينقل وحيول وإذا غصب عقارا فهلك يف يده مل يضمنه 
رمحه اهللا يضمنه وما نقص منه بفعله أو سكناه ضمنه يف قوهلم عند أيب حنيفة وأيب يوسف رمحهما اهللا وقتل حممد 

مجيعا وإن نقص بالزراعة يغرم النقصان عند أيب حنيفة وحممد فيأخذ رأس ماله ويتصدق بالفضل وقال أبو يوسف ال 
يتصدق بالفضل وإذا هلك النقلي يف يد الغاصب بفعله أو بغري فعله ضمنه وإن نقص يف يده ضمن النقصان ومن 
غصب عبدا فاستغله فنقصته الغلة فعليه النقصان ويتصدق بالغلة فلو هلك العبد يف يد الغاصب حىت ضمن له أن 

يستعني بالغلة يف أداء الضمان ومن غصب ألفا فاشترى هبا جارية فباعها بألفني مث اشترى باأللفني جارية فباعها 
أليب يوسف وإن اشترى باأللف جارية تساوي ألفني بثالثة آالف درهم فإنه يتصدق جبميع الربح عندمها خالفا 

  فوهبها أو طعاما فأكله مل يتصدق بشيء يف قوهلم مجيعا 

  فصل فيما يتغري بفعل الغاصب

وإذا تغريت العني املغصوبة بفعل الغاصب حىت زال امسها ومعظم منافعها زال ملك املغصوب منه عنها وملكها 
هبا حىت يؤدي بدهلا كمن غصب شاة وذحبها وشواها أو طبخها أو حنطة الغاصب وضمنها وال حيل له االنتفاع 

فطحنها أو حديدا فاختذه سيفا أو صفرا فعمله آنية وإن غصب فضة أو ذهبا فضرهبا دراهم أو دنانري أو آنية مل يزل 
مثلها ومن ملك مالكها عنها عند أيب حنيفة رمحه اهللا فيأخذها وال شيء للغاصب وقاال ميلكها الغاصب وعليه 

غصب ساحة فبىن عليها زال ملك املالكعنها ولزم الغاصب قيمتها ومن ذبح شاة غريه فمالكها باخلياران شاء ضمنه 
قيمتها وسلمها إليه وإن شاء ضمنه نقصاهنا وكذا اجلزور وكذا إذا قطع يدمها ومن خرق ثوب غريه خرقا يسريا 

بطل عامة منافعه فلمالكه أن يضمنه مجيع قيمته ومن غصب ضمن نقصانه والثوب ملالكه وإن خرق خرقا كبريا ي
أرضا فغرس فيها أو بىن قيل له اقلع البناء والغرس وردها فإن كانت األرض تنقص بقلع ذلك فللمالك أن يضمن 
له قيمة البناء وقيمة الغرس مقلوعا ويكونان له ومن غصب ثوبا فصبغه أمحر أو سويقا فلته بسمن فصاحبه باخليار 

شاء ضمنه قيمة ثوب أبيض ومثل السويق وسلمه للغاصب وإن شاء أخذمها وغرم ما زاد الصبغ والسمن فيهما  إن
  ولو صبغه أسود فهو نقصان عند أيب حنيفة وعندمها زيادة 

  فصل

بينة ومن غصب عينا فغيبها فضمنه املالك فيمتها ملكها والقول يف القيمة قول الغاصب مع ميينه إال أن يقيم املالك ال
بأكثر من ذلك فإن ظهرت العني وقيمتها أكثر مما ضمن وقد ضمنها بقول املالك أو ببينة أقامها أو بنكول الغاصب 

عن اليمني فال خيار للمالك وهو الغاصب فإن كان ضمنه بقول الغاصب مع ميينه فهو باخليار إن شاء أمضى 
فضمنه املالك قيمته فقد جاز بيعه وإن أعتقه مث  الضمان وإن شاء أخذ العني ورد العوض ومن غصب عبدا فباعه

ضمن القيمة مل جيز عتقه وولد املغصوبة ومناؤها ومثرة البستان املغصوب أمانة يف يد الغاصب إن هلك فال ضمان 
عليه إال أن يتعدى فيها أو يطلبها مالكها فيمنعها إياه وما نقصت اجلارية بالوالدة يف ضمان الغاصب فإن كان يف 

ة الولد وفاء به اجنرب النقصان بالولد وسقط ضمانه عن الغاصب ومن غصب جارية فزىن هبا فحبلت مث ردها قيم
وماتت يف نفاسها يضمن قيمتها يوم علقت وال ضمان عليه يف احلرة وهذا عند أيب حنيفة وقاال ال يضمن يف األمة 

  غرم النقصان أيضا وال يضمن الغاصب منافع ما غصبه إال أن ينقص باستعماله في



  فصل يف غصب ما ال يتقوم

وإذا أتلف املسلم مخر الذمي أو خنزيره ضمن قيمتهما فإن أتلفها ملسلم مل يضمن فإن غصب من مسلم مخرا فخللها 
أو جلد ميتة فدبغه فلصاحب اخلمر أن يأخذ اخلل بغري شيء ويأخذ جلد امليتة ويرد عليه ما زاد الدباغ فيه وإن 

ل ومل يضمن اجللد عند أيب حنيفة رمحه اهللا وقاال يضمن اجللد مدبوغا ويعطى ما زاد الدباغ فيه استهلكها ضمن اخل
ومن كسر ملسلم بربطا أو طبال أو مزمارا أو دفا أو اراق له سكرا أو منصفا فهو ضامن وبيع هذه األشياء جائز 

م ولد أو مدبره فماتت يف يده ضمن عند أيب حنيفة وقال أبو يوسف وحممد ال يضمن وال جيوز بيعها ومن غصب أ
  قيمة املدبرة وال يضمن قيمة أم الولد عند أيب حنيفة وقاال يضمن قيمتهما

  كتاب الشفعة 
الشفعة واجبة للخليط يف نفس املبيع مث للخليط يف حق املبيع كالشرب والطريق مث للجار وليس للشريك يف الطريق 

فإن سلم فالشفعة للشريك يف الطريق فإن سلم أخذها اجلار وال يكون والشرب واجلار شفعة مع اخلليط يف الرقبة 
الرجل باجلذوع على احلائط شفيع شركة ولكنه شفيع جوار والشريك يف اخلشبة تكون على حائط الدار جاز وإذا 

ر اجتمع الشفعاء فالشفعة بينهم على عدد رؤوسهم وال يعترب اختالف األمالك والشفعة جتب بعقد البيع وتستق
  باألشهاد وال بد من طلب املواثبة ومتلك باألخذ إذا سلمها املشتري أو حكم هبا احلاكم 

  باب طلب الشفعة واخلصومة فيها  
وإذا علم الشفيع بالبيع أشهد يف جملسه ذلك على املطالبة مث ينهض منه ويشهد على البائع إن كان املبيع يف يده أو 

ذلكاستقرت شفعته وال تسقط الشفعة بتأخري هذا الطلب عند أيب حنيفة رمحه  على املبتاع أو عند العقار فإذا فعل
اهللا وهو رواية عن أيب يوسف وقال حممد أن تركها شهرا بعد اإلشهاد بطلت وإذا تقدم الشفيع إىل القاضي فادعى 

مة البينة فإن عجز الشراء وطلب الشفعة سأل القاضي املدعى عليه فإن اعترف مبلكه الذي يشفع به وإال كلفه بإقا
البينة استحلف املشتري باهللا ما يعلم إال أنه مالك للذي ذكره مما يشفع به فإن نكل أو قامت للشفيع بينة تثبت 
ملكه يف الدار اليت يشفع هبا وثبت اجلوار فبعد ذلك سأله القاضي هل ابتاع أم ال فإن أنكر االبتياع قيل للشفيع 

ف املشتري باهللا ما ابتاع أو باهللا ما استحق عليه يف هذه الدار شفعة من الوجه الذي أقم البينة فإن عجز عنها استحل
ذكره وجتوز املنازعة يف الشفعة وإن مل حيضر الشفيع الثمن إىل جملس القاضي فإذا قضى القاضي بالشفعة لزمه 

لشفيع البائع واملبيع يف يده إحضار الثمن وإذا قضى له بالدار فللمشتري أن حيبسه حىت يستويف الثمن وإن أحضر ا
فله أن خياصمه يف الشفعة وال يسمع القاضي البينة حىت حيضر املشتري فيفسخ البيع مبشهد منه ويقضي بالشفعة 
على البائع وجيعل العهدة عليه ومن اشترى دارا لغريه فهو اخلصم للشفيع إال أن يسلمها إىل املوكل وإذا قضى 

ن رآها فله خيار الرؤية وإن وجد هبا عيبا فله أن يردها وإن كان املشتري شرط القاضي للشفيع بالدار ومل يك
  الرباءة منه 

  فصل يف االختالف

وإن اختلف الشفيع واملشتري يف الثمن فالقول قول املشتري ولو أقاما البينة فالبينة للشفيع وإذا ادعى املشتري مثنا 
يع مبا قاله البائع وكان ذلك حطا عن املشتري ولو ادعى البائع وادعى البائع أقل منه ومل يقبض الثمن أخذه الشف

األكثر يتحالفان ويترادان وأيهما نكل ظهر أن الثمن ما يقوله اآلخر فيأخذها الشفيع بذلك وإن حلفا يفسخ 



 القاضي البيع على ما عرف ويأخذها الشفيع بقول البائع وإن كان قبض الثمن أخذ مبا قال املشتري إن شاء ومل
  يلتفت إىل قول البائع 

  فصل

  فيما يؤخذ به املشفوع 
وإذا حط البائع عن املشتري بعض الثمن يسقط ذلك عن الشفيع وإن حط مجيع الثمن مل يسقط عن الشفيع وإن 

زاد املشتري للبائع مل تلزم الزيادة يف حق الشفيع ومن اشترى دارا بعرض أخذها الشفيع بقيمته وإن اشتراها مبكيل 
ون أخذها مبثله وإن باع عقارا بعقار أخذ الشفيع كل واحد منهما بقيمة اآلخر وإذا باع بثمن مؤجل أو موز

فللشفيع اخليار إن شاء أخذها بثمن حال وإن شاء صرب حىت ينقضي األجل مث يأخذها وليس له أن يأخذها يف حال 
ل اخلمر وقيمة اخلنزير وإن كان شفيعها بثمن مؤجل وإذا اشترى ذمى خبمر أو خنزير دارا وشفيعها ذمى أخذها مبث

  مسلما أخذها بقيمة اخلمر واخلنزير فصل 
وإذا بىن املشتري فيها أو غرس مث قضى للشفيع بالشفعة فهو باخليار إن شاء أخذ بالثمن وقيمة البناء والغرس وإن 

وإذا اهندمت الدار أو شاء كلف املشتري قلعه ولو أخذها الشفيع فبىن فيها أو غرس مث استحقت رجع بالثمن 
احترق بناؤها أو جف شجر البستان بغري فعل أحد فالشفيع باخليار إن شاء أخذها جبميع الثمن وإن شاء ترك وإن 

نقض املشتري البناء قيل للشفيع إن شئت فخذ العرصة حبصتها وإن شئت فدع وليس للشفيع أن يأخذ النقض ومن 
ع بثمرها وكذلك إن ابتاعها وليس يف النخيل مثر فأمثر يف يد املشتري فإن ابتاع أرضا وعلى خنلها مثر أخذها الشفي

جذه املشتري مث جاء الشفيع ال يأخذ الثمر يف الفصلني مجيعا فإن جذه املشتري سقط عن الشفيع حصته وهذا 
  جواب الفصل األول أما يف الفصل الثاين ياخذ ما سوى الثمر جبميع الثمن 

  وماال جتب  باب ما جتب فيه الشفعة 
الشفعة واجبة يف العقار وإن كان مما ال يقسم وال شفعة يف العروض والسفنواملسلم والذمي يف الشفعة سواء وإذا 

ملك العقار بعوض هو مال وجبت فيه الشفعة والشفعة يف الدار اليت يتزوج الرجل عليها أو خيالع املرأة هبا أو 
ن دم عمد أو يعتق عليها عبدا أو يصاحل عليها بإنكار فإن صاحل عليها يستأجر هبا دارا أو غريها أو يصاحل هبا ع

فإقرار وجبت الشفعة وال شفعة يف هبة إال أن تكون بعوض مشروط ومن باع بشرط اخليار فال شفعة للشفيع فإن 
فيها أسقط اخليار وجبت الشفعة وإن اشترى بشرط اخليار وجبت الشفعة ومن ابتاع دارا شراء فاسدا فال شفعة 

فإن سقط حق الفسخ وجبت الشفعة وإذا اقتسم الشركاء العقار فال شفعة جلارهم بالقسمة وإذا اشترى دارا فسلم 
الشفيع الشفعة مث ردها املشتري خبيار رؤية أو شرط أو بعيب بقضاء قاض فال شفعة للشفيع وإن ردها بعيب بغري 

  قضاء أو تقايال البيع فللشفيع الشفعة 
  به الشفعة باب ما تبطل  

وإذا ترك الشفيع اإلشهاد حني علم بالبيع وهو يقدر على ذلك بطلت شفعته وكذلك إن أشهد يف اجمللس ومل يشهد 
 على أحد املتبايعني وال عند العقار وإن صاحل من شفعته على عوض بطلت شفعته ورد العوض وإذا مات الشفيع

بطلت شفعته وإن مات املشتري مل تبطل وإذا باع وهو الشفيع ما يشفع به قبل أن يقضي له بالشفعة بطلت شفعته 
ووكيل البائع إذا باع وهو الشفيع فال شفعة له ووكيل املشتري إذا ابتاع فله الشفعة وكذلك لو ضمن الدرك عن 

ت بألف درهم فسلم مث علم أهنا بيعت بأقل أو حبنطة أو البائع وهو الشفيع فال شفعة له وإذا بلغ الشفيع أهنا بيع



شعري قيمتها ألف أو أكثر فتسليمه باطل وله الشفعة وإذا قيل له أن املشتري فالن فسلم الشفعة مث علم أنه غريه 
فله الشفعة ولو علم أن املشتري هو مع غريه فله أن يأخذ نصيب غريه ولو بلغه شراء النصف فسلم مث ظهر شراء 

  جلميع فله للشفعة ا

فصل وإذا باع دارا إال مبقدار ذراع منها يف طول احلد الذي يلي الشفيع فال شفعة له وإذا ابتاع منها سهما بثمن مث 
ابتاع بقيتها فالشفعة للجار يف السهم األول دون الثاين وال تكره احليلة يف إسقاط الشفعة عند أيب يوسف وتكره 

  عند حممد

  مسائل متفرقة 
ا اشترى مخسة نفر دارا من رجل فللشفيع أن يأخذ نصيب أحدهم وإن اشتراها رجل من مخسة أخذها كلها أو وإذ

تركها ومن اشترى نصف دار غري مقصوم فقامسه البائع أخذ الشفيع النصف الذي صار للمشتري أو يدع ومن باع 
ئع فلمواله الشفعة وتسليم األب والوصي دارا وله عبد مأذون عليه دين فله الشفعة وكذا إذا كان العبد هو البا

  الشفعة على الصغري جائز عند أيب حنيفة وأيب يوسف وقال حممد وزفر هو على شفعته إذا بلغ
  كتاب القسمة 

وينبغي للقاضي أن ينصب قامسا يرزقه من بيت املال ليقسم بني الناس بغري أجر فإن مل يفعل نصب قامسا يقسم 
مأمونا عاملا بالقسمة وال جيرب القاضي الناس على قاسم واحد ولو اصطلحوا فاقتسموا  باألجر وجيب أن يكون عدال

جاز إال إذا كان فيهم صغري فيحتاج إىل أمر القاضي وال يترك القسام يشتركون وأجرة القسمة على عدد الرؤوس 
ي ويف أيديهم دار أو عند أيب حنيفة وقال أبو يوسف وحممد على قدر األنصباء وإذا حضر الشركاء عند القاض

ضيعة وادعوا أهنم ورثوها عن فالن مل يقسمها القاضي عند أيب حنيفة رمحه اهللا حىت يقيموا البينة على موته وعدد 
ورثته وقال صاحباه يقسمها باعترافهم ويذكر يف كتاب القسمة أنه قسمها بقوهلم وإن كان املال املشترك ما سوى 

يف قوهلم مجيعا ولو ادعوا يف العقار أهنم اشتروه قسمه بينهم وإن ادعوا امللك ومل العقار وادعوا أنه مرياث قسمه 
يذكرواكيف انتقل إليهم قسمه بينهم ويف اجلامع الصغري أرض ادعاها رجالن وأقاما البينة أهنا يف أيديهما وأرادا 

على الوفاة وعدد الورثة والدار يف  القسمة مل يقسمها حىت يقيما البينة أهنا هلما وإذا حضر وارثان وأقاما البينة
أيديهم ومعهم وارث غائب قسمها القاضي بطلب احلاضرين وينصب وكيال يقبض نصيب الغائب وكذا لو كان 

مكان الغائب صيب يقسم وينصب وصيا يقبض نصيبه ولو كانوا مشترين مل يقسم مع غيبة أحدهم وإن كان العقار 
يقسم وكذا إذا كان يف يد مودعه وكذا إذا كان يف يد الصغري وإن حضر يف يد الوارث الغائب أو شيء منه مل 

وارث واحد مل يقسم وإن أقام البينة ولو كان احلاضرصغريا وكبريا نصب القاضي عن الصغري وصيا وقسم إذا 
ث والوصية أقيمت البينة وكذا إذا حضر وارث كبري أو موصى له بالثلث فيها فطلبا القسمة وأقاما البينة على املريا

  يقسمه 

  فصل يف ما يقسم وما ال يقسم

وإذا كان كل واحد من الشركاء ينتفع بنصيبه قسم بطلب أحدهم وإن كان ينتفع أحدهم ويستضربه اآلخر لقلة 
نصيبه فإن طلب صاحب الكثري قسم وإن طلب صاحب القليل مل يقسم وإن كان كل واحد منهما يستضر لصغره 

ويقسم العروض إذا كانت من صنف واحد وال يقسم اجلنسني بعضهما يف بعض ويقسم مل يقسمها إال بتراضيهما 



كل مكيل وموزون واملعدود واملتقارب وترب الذهب والفضة واحلديد والنحاس واإلبل بانفرادها والبقر والغنم وال 
واحدا وال ثوبني إذا  يقسم شاة وبعريا وبرذونا ومحارا وال يقسم األواين ويقسم الثياب اهلروية وال يقسم ثوبا

اختلفت قيمتهما وقال أبو حنيفة ال يقسم الرقيق واجلواهر وقاال يقسم الرقيق وال يقسم محام وال بئر وال رحى إال 
أن يتراضى الشركاء وكذا احلائط بني الدارين وإذا كانت دور مشتركة يف مصر واحد قسم كل دار على حدهتا يف 

صلح هلم قسمة بعضها يف بعض قسمها وإن كانت دار وضيعة أو دار وحانوت قول أيب حنيفة وقاال إن كان األ
  قسم كل واحد منهما على حدة 

  فصل يف كيفية القسمة

وينبغي للقاسم أن يصور ما يقسمه ويعدله ويذرعه ويقوم البناء ويفرز كل نصيب عن الباقي بطريقه وشربه حىت ال 
نصيبا باألول والذي يليه بالثاين والثالث على هذا مث خيرج يكون لنصيب بعضهم بنصيب البعض تعلق مث يلقب 

القرعة فمن خرج امسه أوال فله السهم األول ومن خرج ثانيا فله السهم الثاين وال يدخل يف القسمة الدراهم 
م والدنانري إال بتراضيهم وإذا كان أرض وبناء فعن أيب يوسف أنه يقسم كل ذلك على اعتبار القيمة فإن قسم بينه

وألحدهم مسيل يف نصيب اآلخر أو طريق مل يشترط يف القسمة فإن أمكن صرف الطريق واملسيل عنه ليس له أن 
يستطرق ويسيل يف نصيب اآلخر وإن مل ميكن فسخت القسمة ولو اختلفوا يف رفع الطريق بينهم يف القسمة إن 

يرفع جلماعتهم وإن كان ال يستقيم ذلك  كان يستقيم لكل واحد طريق يفتحه يف نصيبه قسم احلاكم من غري طريق
رفع طريقا بني مجاعتهم ولو اختلفوا يف مقداره جعل على عرض باب الدار وطوله والطريق على سهامهم كما كان 
قبل القسمة ولو شرطوا أن يكون الطريق بينهما أثالثا جاز وإن كان أصل الدار نصفني وإذا كان سفل ال علو عليه 

فل له علو قوم كل واحد على حدته وقسم بالقيمة وال معترب بغري ذلك وإذا اختلف املتقامسون وعلو ال سفل له وس
  وشهد القامسان قبلت شهادهتما ولو شهد قاسم واحد ال تقبل 

  باب دعوى الغلط يف القسمة واالستحقاق فيها  
ه باالستيفاء مل يصدق على وإذا ادعى أحدهم الغلط وزعم أن مما أصابه شيئا يف يد صاحبه وقد أشهد على نفس

ذلك إال ببينة فإن مل تقم له بينة استحلف الشركاء فمن نكل منهم مجع بني نصيب الناكل واملدعي فيقسم بينهما 
على قدر أنصبائهما وإن قال قد استوفيت حقي وأخذت بعضه فالقول قول خصمه مع ميينه وإن قال أصابين إىل 

لى نفسه باالستيفاء وكذبه شريكه حتالفا وفسخت القسمةولو اختلفا يف موضع كذا فلم يسلمه إيل ومل يشهد ع
التقومي مل يلتفت إليه إال إذا كانت القسمة بقضاء القاضي والغنب فاحش ولو اقتسما دارا وأصاب كل واحد طائفة 

اما البينة يؤخذ ببينة فادعى أحدمها بيتا يف يد اآلخر أنه مما أصابه بالقسمة وأنكر اآلخر فعليه إقامة البينة وإن أق
املدعي وإن كان قبل اإلشهاد على القبض حتالفا وترادا وكذا إذا اختلفا يف احلدود وأقاما البينة يقضى لكل واحد 

  باجلزء الذي هو يف يد صاحبه وإن قامت ألحدمها بينة قضي له وإن مل تقم لواحد منهما حتالفا 

  فصل

سخ القمسة عند أيب حنيفة رمحه اهللا ورجع حبصة ذلك يف نصيب وإذا استحق بعض نصيب أحدمها بعينه مل تف
صاحبه وقال أبو يوسف رمحه اهللا تفسخ القسمة ولو وقعت القسمة مث ظهر يف التركة دين حميط ردت القسمة ولو 

  أبرأه الغرماء بعد القسمة أو أداه الورثة من ماهلم والدين حميط أو غري حميط جازت القسمة 



  فصل يف املهايأة

املهايأة جائزة استحسانا ولو وقعت فيما حيتمل القسمة مث طلب أحدهم القسمة يقسم وتبطل املهايأة وال يبطل 
التهايؤ مبوت أحدمها وال مبوهتما ولو هتايآ يف دار واحدة على أن يسكن هذا طائفة وهذا طائفة أو هذا علوها وهذا 

شرط ذلك يف العقد أو مل يشترط ولو هتايآ يف عبد واحد على أسفلها جاز ولكل واحد أن يستغل ما أصابه باملهايأة 
أن خيدم هذا يوما وهذا يوما جاز وكذا يف البيت الصغري ولو اختلفا يف التهايؤ من حيث الزمان واملكان يف حمل 

لى أن خيدم حيتملهما يأمرمها القاضي بأن يتفقا فإن اختاراه من حيث الزمان يقرع يف البداية ولو هتايآ يف العبدين ع
هذا هذا العبد واآلخر اآلخر جاز عندمها ولو هتايآ فيهما على أن نفقة كل عبد على من يأخذه جاز ولو هتايآ يف 

دارين عل ى أن يسكن كل واحد منهما دارا جاز وجيرب القاضي عليه ويف الدابتني ال جيوز التهايؤ على الركوبعند 
يؤ على االستغالل يف الدارين جائز وال جيوز يف الدابتني عنده خالفا هلما ولو أيب حنيفة رمحه اهللا وعندمها جيوز والتها

كان خنل أو شجر أو غنم بني اثنني فتهايآ على أن يأخذ كل واحد منهما طائفة يستثمرها أو يرعاها ويشرب ألباهنا 
  ال جيوز

  كتاب املزارعة 
اال هي جائزة وإذا فسدت عنده فإن سقى األرض وكرهبا قال أبو حنيفة رمحه اهللا املزارعة بالثلث والربع باطلة وق

ومل خيرج شيء منه فله أجر مثله مث املزارعة لصحتها على قول من جييزها شروط أحدها كون األرض صاحلة 
للزراعة والثاين أن يكون رب األرض واملزارع من أهل العقد وهو الخيتص به والثالث بيان املدة والرابع بيان من 

ر واخلامس بيان نصيب من ال بذر من قبله والسادس أن خيلي رب األرض بينها وبني العامل حىت لو شرط عليه البذ
  عمل رب األرض يفسد العقد والسابع الشركة يف اخلارج بعد حصوله والثامن بيان جنس البذر 
زارعة وإن كانت وهي عندمها على أربعة أوجه إن كانت األرض والبذر لواحد والبقر والعمل لواحد جازت امل

األرض لواحد والعمل والبقر والبذر لواحد جازت وإن كانت األرض والبذر والبقر لواحد والعمل من آخر جازت 
  وإن كانت األرض والبقر لواحد والبذر والعمل آلخر فهي باطلة 

انا مسماة فهي باطلة وال تصح املزارعة إال على مدة معلومة وإن يكون اخلارج شائعا بينهما فإن شرطا ألحدمها قفز
وكذا إذا شرطا أن يرفع صاحب البذر بذره ويكون الباقي بينهما نصفني وكذلك إن شرطا ما على املاذيانات 

والسواقي ألحدمها وكذا إذا شرطا ألحدمها التنب ولآلخر احلب وكذا إذا شرطا التنب نصفني واحلب ألحدمها بعينه 
حت مث التنب يكون لصاحب البذر ولو شرطا احلب نصفني والتنب ولو شرطا احلب نصفني ومل يتعرضاللتنب ص

  لصاحب البذر صحت وإن شرطا التنب لآلخر فسدت 
وإذا صحت املزارعة فاخلارج على الشرط وإن مل خترج األرض شيئا فال شيء للعامل وإذا فسدت فاخلارج لصاحب 

د على مقدار ما شرط له من اخلارج عند أيب البذر ولو كان البذر من قبل رب األرض فللعامل أجر مثله ال يزا
حنيفة وأيب يوسف وقال حممد له أجر مثله بالغا ما بلغ وإن كان البذر من قبل العامل فلصاحب األرض أجر مثل 

أرضه ولو مجع بني األرض والبقر حىت فسدت املزارعة فعلى العامل أجر مثل األرض والبقر وإذا استحق رب 
املزارعة الفاسدة طاب له مجيعه وإن استحقه العامل أخذ قدر بذره وقدر أجر األرض  األرض اخلارج لبذره يف

وتصدق بالفضل وإذا عقدت املزارعة فامتنع صاحب البذر من العمل مل جيرب عليه وإن امتنع الذي ليس من قبله 
ألرض فال شيء له يف البذر أجربه احلاكم على العمل ولو امتنع رب األرض والبذر من قبله وقد كرب املزارع ا

عمل الكراب وإذا مات أحد املتعاقدين بطلت املزارعة ولو مات رب األرض قبل الزراعة بعدما كرب األرض 



وحفر األهنار انتقضت املزارعة وال شيء للعامل مبقابلة ما عمل وإذا فسخت املزارعة بدين فادح حلق صاحب 
وليس للعامل أن يطالبه مبا كرب األرض وحفر األهنار بشيء  األرض فاحتاج إىل بيعها فباع جاز كما يف اإلجارة

ولو نبت الزرع ومل يستحصد مل تبع األرض يف الدين حىت يستحصد الزرع وخيرجه القاضي من احلبس إن كان 
حبسه بالدين وإذا انقضت مدة املزارعة والزرع مل يدرك كان على املزارع أجر مثل نصيبه من األرض إىل أن 

نفقة على الزرع عليهما على مقدار حقوقهما فإن أنفق أحدمها بغري إذن صاحبه وأمر القاضي فهو يستحصد وال
متطوع ولو أراد رب األرض أن يأخذ الزرع بقال مل يكن له ذلك ولو أراد املزارع أن يأخذه بقال قيل لصاحب 

وارجع مبا تنفقه يف حصتهولو مات األرض اقلع الزرع فيكون بينكما أو اعطه قيمة نصيبه أو أنفق أنت على الزرع 
املزارع بعد نبات الزرع فقالت ورثته حنن نعمل إىل أن يستحصد الزرع وأىب رب األرض فلهم ذلك وال أجر هلم 
مبا عملوا وكذلك أجرة احلصاد والرفاع والدياس والتذرية عليهما باحلصص فإن شرطاه يف املزارعة على العامل 

  فسدت
  كتاب املساقاة 

و حنيفة رمحه اهللا املساقاة جبزء من الثمر باطلة وقاال جائزة إذا ذكر مدة معلومة ومسى جزأ من الثمر مشاعا قال أب
ويشترط تسمية اجلزء مشاعا فإن مسيا يف املعاملة مدة يعلم أنه ال خيرج الثمر فيها فسدت املعاملة ولو مسيا مدة قد 

يف الوقت املسمي فهو على الشركة وإن تأخر فللعامل أجر املثل يبلغ الثمر فيها وقد يتأخر عنها جازت مث لو خرج 
وجتوز املساقاة يف النخل والشجر والكرم والرطاب وأصول الباذجنان وليس لصاحب الكرم أن خيرج العامل من غري 

كانت  عذر وكذا ليس للعامل أن يترك العمل بغري عذر فإن دفع خنال فيه مثر مساقاة والثمر يزيد بالعمل جاز وإن
قد انتهت مل جيز وإذا فسدت املساقاة فللعامل أجر مثله وتبطل املساقاة باملوت فإن مات رب األرض واخلارج بسر 

فللعامل أن يقوم عليه كما كان يقوم قبل ذلك إىل أن يدرك الثمر ولو التزم العامل الضرر يتخري ورثة اآلخر بني أن 
مة نصيبه من البسر وبني أن ينفقوا على البسر حىت يبلغ فريجعوا يقتسموا البسر على الشرط وبني أن يعطوه قي

بذلك يف حصة العامل من الثمر ولو مات العامل فلورثته أن يقوموا عليه وإن كره رب األرض فإن إرادوا أن 
عامل أن يصرموه بسرا كان صاحب األرض بني اخليارات الثالثة وإن ماتا مجيعا فاخليار لورثة العامل فإن أىب ورثة ال

يقوموا عليه كان اخليار يف ذلك لورثة رب األرض وإذا انقضت مدة املعاملة واخلارج بسر أخضر فهذا واألول 
سواء للعامل أن يقوم عليها إىل أن يدرك لكن بغري أجر وتفسخ باألعذارومن دفع أرضا بيضاء إىل رجل سنني 

األرض والغارس نصفني مل جيز ذلك ومجيع الثمر  معلومة يغرس فيها شجرا على أن تكون األرض والشجر بني رب
  والغرس لرب األرض وللغارس قيمة غرسه وأجر مثله فيما عمل

  كتاب الذبائح 
الذكاة شرط حل الذبيحة وهي اختيارية كاجلرح فيما بني اللبة واللحيني واضطرارية وهي اجلرح يف أي موضع كان 

لتوحيد إما اعتقادا كاملسلم أو دعوى كالكتايب وأن يكون من البدن ومن شرطه أن يكون الذابح صاحب ملة ا
حالال خارج احلرم وذبيحة املسلم والكتايب حالل وال تؤكل ذبيحة اجملوسي واملرتد والوثين واحملرم وكذا ال يؤكل 

سلم ما ذبح يف احلرم من الصيد وإن ترك الذابح التسمية عمدا فالذبيحة ميتة ال تؤكل وإن تركها ناسيا أكل وامل
والكتايب يف ترك التسمية سواء مث التسمية يف ذكاة االختيار تشترط عند الذبح وهي على املذبوح ويف الصيد 

تشترط عند اإلرسال والرمي وهي على اآللة ويكره أن يذكر مع اسم اهللا تعاىل شيئا غريه وأن يقول عند الذبح 
ع الصغري ال بأس بالذبح يف احللق كله وسطه وأعاله وأسفله اللهم تقبل من فالن والذبح بني احللق واللبة ويف اجلام



والعروق اليت تقطع يف الذكاة أربعة احلقوم واملريء والودجان وعندنا إن قطعها حل األكل وإن قطع أكثرها 
فكذلك عند أيب حنيفة رمحه اهللا وقاال ال بد من قطع احللقوم واملريء وأحد الودجني وجيوز الذبح بالظفر والسن 
والقرن إذا كان منزوعا حىت ال يكون بأكله بأس إال أنه يكره هذا الذبح وجيوز الذبح بالليطة واملروة وكل شيء 
أهنر الدم إال السن القائم والظفر القائم ويستحب أن حيد الذابح شفرته ومن بلغ بالسكني النخاع أو قطع الرأس 

يت حية حىت قطع العروق حل وإمناتت قبل قطع العروق كره له ذلك وتؤكل ذبيحته وإن ذبح الشاة من قفاها فبق
مل تؤكل وما استأنس من الصيد فذكاته الذبح وما توحش من النعم فذكاته العقر واجلرح وكذا ما تردى من النعم 
يف بئر ووقع العجز عن ذكاة االختيار واملستحب يف اإلبل النحر فإن ذحبها جاز ويكره واملستحب يف البقر والغنم 

بح فإن حنرمها جاز ويكره ومن حنر ناقة أو ذبح بقرة فوجد يف بطنها جنينا ميتا مل يؤكل أشعر أو مل يشعر وهذا الذ
  عند أيب حنيفة وقاال إذا مت خلقه أكل 

  فصل فيما حيل أكله وما ال حيل

الذي يأكل  وال جيوز أكل ذي ناب من السباع وال ذي خملب من الطيور وال بأس بغراب الزرع وال يؤكل األبقع
اجليف وكذا الغداف قال أبو حنيفة رمحه اهللا ال بأس بأكل العقعق ويكره أكل الضبع والضب والسلحفاة والزنبور 
واحلشرات كلها وال جيوزأكل احلمر األهلية والبغال ويكره حلم الفرس عند أيب حنيفة وال بأس بأكل األرنب وإذا 

دمي واخلنزير وال يؤكل من حيوان املاء إال السمك ويكره أكل ذبح ماال يؤكل حلمه طهر جلده وحلمه إال اآل
  الطايف منه وال بأس بأكل اجلريث واملارماهي وأنواع السمك واجلراد بال ذكاة

  كتاب األضحية 
األضحية واجبة على كل حر مسلم مقيم موسر يف يوم األضحى عن نفسه وعن ولده الصغار ويذبح عن كل واحد 

قرة أو بدنة عن سبعة ولو اشترى بقرة يريد أن يضحي هبا عن نفسه مث اشترك فيها ستة معه منهم شاة أو يذبح ب
جاز استحسانا وليس على الفقري واملسافر أضحية ووقت األضحية يدخل بطلوع الفجر من يوم النحر إال أنه ال 

فجر وهي جائزة يف ثالثة أيام يوم جيوز ألهل األمصار الذبح حىت يصلي اإلمام العيد فأما أهل السواد فيذحبون بعد ال
النحر ويومان بعده ولو مليضح حىت مضت أيام النحر إن كان أوجب على نفسه أو كان فقريا وقد اشترى األضحية 

تصدق هبا حية وإن كان غنيا تصدق بقيمة شاة اشترى أو مل يشتر وال يضحى بالعمياء والعوراء والعرجاء اليت ال 
جفاء وال جتزى مقطوعة األذن والذنب وال اليت ذهب أكثر أذهنا وذنبها وإن بقي أكثر متشي إىل املنسك وال الع

األذن والذنب جاز وجيوز أن يضحى باجلماء واخلصي والثوالء واجلرباء والسكاء وهذا إن كانت هذه العيوب 
ان فقريا جتزئه هذه ولو قائمة وقت الشراء ولو اشتراها سليمة مث تعيبت بعيب مانع إن كان غنيا عليه غريها وإن ك

أضجعها فاضطربت فانكسرت رجلها فذحبها أجزأه استحسانا وكذا لو تعيبت يف هذه احلالة فانفلتت مث أخذت من 
فوره وكذا بعد فوره عند حممد خالفا أليب يوسف واألضحية من اإلبل والبقر والغنم وجيزىء من ذلك كله الثىن 

ء وإذا اشترى سبعة بقرة ليضحوا هبا فمات أحدهم قبل النحر وقالت فصاعدا إىل الضأن فإن اجلذع منه جيزى
الورثة اذحبوها عنه وعنكم أجزأهم وإن كان شريك الستة نصرانيا أو رجال يريد اللحم مل جيز عن واحد منهم ولو 

زئهم ويأكل من ذحبوها عن صغري يف الورثة أو أم ولد جاز ولو مات واحد منهم فذحبها الباقون بغري إذن الورثة ال جت
حلم األضحية ويطعم األغنياء والفقراء ويدخر ويستحب أن ال ينقص الصدقة عن الثلث ويتصدق جبلدها أو يعمل 
منه آلة تستعمل يف البيت وال بأس بأن يشتري به ما ينتفع يف البيت بعينه مع بقائه وال يشتري به ماال ينتفع به إال 



طى أجرة اجلزار من األضحية ويكره أن جيز صوف أضحيته وينتفع به قبل أن بعد استهالكه كاخلل واألبازير وال يع
يذحبها واألفضل أن يذبح أضحيته بيده إن كان حيسن الذبح ويكره أن يذحبها الكتايب وإذا غلط رجالن فذبح كل 

 واحد منهما أضحية اآلخر أجزأ عنهما وال ضمان عليهما ومن غصب شاة فضحى هبا ضمن قيمتها وجاز عن
  كتاب الكراهية = أضحيته

املروي عن حممد رمحه اهللا أن كل مكروه حرام إال أنه ملا مل جيد فيه نصا قاطعا مل يطلق عليه لفظ احلرام وعن أيب 
  حنيفة وأيب يوسف أنه إىل احلرام أقرب وهو يشتمل على فصول منها 

  فصل يف األكل والشرب

ل اإلبل وقال أبو يوسف وحممد ال بأس بأبوال اإلبل وال جيوز األكل قال أبو حنيفة يكره حلوم األتن وألباهنا وأبوا
والشرب واألدهان والتطيب يف آنية الذهب والفضة للرجال والنساء وال بأس باستعمال آنية الرصاص والزجاج 

والبلور والعقيق وجيوز الشرب يف اإلناء املفضض والركوب على السرج املفضض واجللوس على الكرسي املفضض 
والسرير املفضض إذا كان يتقي موضع الفضة وهذا عند أيب حنيفة رمحه اهللا وقال أبو يوسف يكره ذلك ومن أرسل 
أجريا له جموسيا أو خادما فاشترى حلما فقال اشتريته من يهودي أو نصراين أو مسلم وسعه أكله وإن كان غري ذلك 

ل العبد واجلارية والصيب ويقبل يف املعامالت قول الفاسق مل يسعه أن يأكل منه وجيوز أن يقبل يف اهلدية واالذن قو
وال يقبل يف الديانات إال قول العدل ويقبل فيها قول العبد واحلر واألمة إذا كانوا عدوال ومن دعي إىل وليمة أو 

  طعام فوجد مثة لعبا أو غناء فال بأس بأن يقعد ويأكل 

  فصل يف اللبس

لنساء إال أن القليل عفو وهو مقدار ثالثة أصابع أو أربعة كاألعالم واملكفوف وال حيل للرجال لبس احلرير وحيل ل
باحلرير وال بأس بتوسده والنوم عليه عند أيب حنيفة وقاال يكره وال بأس بلبس احلرير والديباج يف احلرب عندمها 

واخلزيف احلرب وغريه وما  ويكره عند أيب حنيفة رمحه اهللا وال بأس بلبس ما سداه حرير وحلمته غري حرير كالقطن
كان حلمته حريرا وسداه غري حرير ال بأس به يف احلرب ويكره يف غريه وال جيوز للرجال التحلي بالذهب وال 

بالفضة إال باخلامت واملنطقة وحلية السيف من الفضة والتختم بالذهب على الرجال حرام وال بأس مبسمار الذهب 
بالذهب وتشد بالفضة ويكره أن يلبس الذكور من الصبيان الذهب واحلرير  جيعل يف حجر الفص وال تشد األسنان

وتكره اخلرقة اليت حتمل فيمسح هبا العرق وكذا اليت ميسح هبا الوضوء أو ميتخط هبا وال بأس بأن يربط الرجل يف 
  أصبعه أو خامته اخليط للحاجة 

  فصل يف الوطء والنظر واملس

نبية إال إىل وجهها وكفيها فإن كان ال يأمن الشهوة ال ينظر إىل وجهها إال حلاجة وال جيوز أن ينطر الرجل إىل األج
وال حيل له أن ميس وجهها وال كفيها وإن كان يأمن الشهوة والصغرية إذا كانت ال تشتهي يباح مسها والنظر إليها 

ظر إىل وجهها وإن خاف أن يشتهي وجيوز للقاضي إذا أراد أن حيكم عليها وللشاهد إذا أراد أداء الشهادة عليها الن
ومن أراد أن يتزوج امرأة فال بأس بأن ينظر إليها وإن علم أنه يشتهيها وجيوز للطبيب أن ينظر إىل موضع املرض 



منها وينبغي أن يعلم امرآة مداواهتا فإن مل يقدر يستر كل عضو منها سوى موضع املرض وكذا جيوز للرجل النظر 
لرجل وينظر الرجل من الرجل إىل مجيع بدنه إال ما بني سرته إىل ركبته وما يباح النظر إليه إىل موضع االحتقان من ا

للرجل من الرجل يباح املس وجيوز للمرأة أن تنظر من الرجل إىل ما ينظر الرجل إليه منه إذا أمنت الشهوة وتنظر 
جل من أمته اليت حتل له وزوجته إىل فرجها املرأة من املرأة إىل ما جيوز للرجل أن ينظر إليه من الرجل وينظر الر

وينظر الرجل من ذوات حمارمه إىل الوجه والرأس والصدر والساقني والعضدين وال ينظر إىل ظهرها وبطنها 
وفخذها وال بأس بأن ميس ما جاز أن ينظر إليه منها إال إذا كان خياف عليها أو على نفسه الشهوةوال بأس باخللوة 

نظر الرجل من مملوكة غريه إىل ما جيوز أن ينظر إليه من ذوات حمارمه وال بأس بأن ميس ذلك إذا واملسافرة هبن وي
أراد الشراء وإن خاف أن يشتهي وأذا حاضت األمة مل تعرض يف إزار واحد واخلصى يف النظر إىل األجنبية كالفحل 

يه منها ويعزل عن أمته بغري إذهنا وال يعزل عن وال جيوز للمملوك أن ينظر من سيدته إالإىل ما جيوك لألجنيب النظر إل
  زوجته إال بإذهنا 

  فصل يف االسترباء وغريه

ومن اشترى جارية فإنه ال يقرهبا وال يلمسها وال يقبلها وال ينظر إىل فرجها بشهوة حىت يستربئها وجيب يف جارية 
أو ردت املغصوبة واملؤاجرة أو فكت للمشترى فيها شقص فاشترى الباقي وال جيب االسترباء إذا رجعت اآلبقة 

املرهونة واالسترباء يف احلامل بوضع احلمل ويف ذوات األشهر بالشهر وإذا حاضت يف أثنائه بطل االسترباء باأليام 
وال بأس باالحتيال إلسقاط االسترباء عند أيب يوسف خالفا حملمد وال يقرب املظاهر وال يلمس وال يقبل وال ينظر 

وة حىت يكفر ومن له أمتان أختان فقبلهما بشهوة فإنه ال جيامع واحدة منهما وال يقبلها وال ميسها إىل فرجها بشه
بشهوة وال ينظر إىل فرجها بشهوة حىت ميلك فرج األخرى غريه مبلك أو نكاح أو يعتقها ويكره أن يقبل الرجل فم 

   بأس باملصافحة الرجل أو يده أو شيئا منه أو يعانقه وهذا عند أيب حنيفة وحممد وال

  فصل يف البيع

وال بأس ببيع السرقني ويكره بيع العذرة ومن علم جبارية أهنا لرجل فرأى آخر يبيعها وقال وكلين صاحبها ببيعها 
فإنه يسعه أن يبتاعها ويطأها ولو أن امرآة أخربها ثقة أن زوجها الغائب مات عنها أو طلقها ثالثا أو كان غري ثقة 

زوجها بالطالق وال تدري أنه كتابه أم ال إال أن أكرب رأيها أنه حق فال بأس بأن تعتد مث تتزوج  وأتاها بكتاب من
وإذا باع املسلم مخرا وأخذ مثنها وعليه دين فإنه يكرهلصاحب الدين أن يأخذ منه وإن كان البائع نصرانيا فال بأس 

بلد يضر االحتكار بأهله وكذلك التلقي فإما إذا  به ويكره االحتكار يف أقوات اآلدميني والبهائم إذا كان ذلك يف
كان ال يضر فال بأس به ومن احتكر غلة ضيعته أو ما جلبه من بلد آخر فليس مبحتكر وال ينبغي للسلطان أن يسعر 
 على الناس ويكره بيع السالح يف أيام الفتنة وال بأس ببيع العصري ممن يعلم أنه يتخذه مخرا ومن أجر بيتا ليتخذ فيه
بيت نار أو كنيسة أو بيعة أو يباع فيه اخلمر بالسواد فال بأس به ومن محل لذمي مخرا فإنه يطيب له األجر عند أيب 
حنيفة وقال أبو يوسف وحممد يكره له ذلك وال بأس ببيع بناء بيوت مكة ويكره بيع أرضها ومن وضع درمها عند 

  بقال يأخذ منه ما شاء يكره له ذلك 

  مسائل متفرقة



كره التعشري والنقط يف املصحف وال بأس حبلية املصحف وال بأس بأن يدخل أهل الذمة املسجد احلرام ويكره وي
استخدام اخلصيان وال بأس بإحصاء البهائم وإنزاء احلمري على اخليل وال بأس بعيادة اليهودي والنصراين ويكره أن 

يقول الرجل يف دعائه حبق فالن أو حبق أنبيائك يقول الرجل يف دعائه أسألك مبعقد العز من عرشك ويكره أن 
ورسلك ويكره اللعب بالشطرنج والنرد واألربعة عشر وكل هلو وال بأس بقبول هدية العبد التاجر وإجابة دعوته 

واستعارة دابته وتكره كسوته الثوب وهديته الدراهم والدنانري ومن كان يف يده لقيط ال أب له فإنه جيوز قبضه اهلبة 
دقة له وال جيوز للملتقط أن يؤاجره وجيوز لألم أن تؤاجر ابنها إذا كان يف حجرها وال جيوز للعم ولو أجر والص

الصيب نفسه ال جيوز إال إذا فرغ من العمل ويكره أن جيعل الرجل يف عنق عبده الراية وال يكره أن يقيده وال بأس 
  كتاب إحياء املوات = بأن تسافر األمة وأم الولد بغري حمرم باحلقنة يريد هبا التداوي وال بأس برزق القاضي وال بأس

املوات ماال ينفع به من األراضي النقطاع املاء عنه أو لغلبة املاء عليه أو ما أشبه ذلك مما مينع الزراعة فما كان منها 
يث إذا وقف إنسان من عاديا ال مالك له أو كان مملوكا يف اإلسالم ال يعرف له مالك بعينه وهو بعيد من القرية حب

أقصى العامر فصاح ال يسمع الصوت فيه فهو موات مث من أحياه بإذن األمام ملكه وإن أحياه بغري إذنه مل ميلكه عند 
أيب حنيفة رمحه اهللا وقاال ميلكه وميلكه الذمي باإلحياء كما ميلكه املسلم ومن حجر ارضا ومل يعمرها ثالث سنني 

ريه وال جيوز إحياء ما قرب من العامر ويترك مرعى ألهل القرية ومطرحا حلصائدهم ومن أخذها اإلمام ودفعها إىل غ
حفر بئرا يف برية فله حرميها فإن كانت للعطن فحرميها أربعون ذراعا وإن كانت للناضح فحرميها ستون ذراعا وهذا 

ة ذراع فمن أراد أن حيفر يف حرميها عندمها وعند أيب حنيفة رمحه اهللا أربعون ذراعا وإن كانت عينا فحرميها مخسمائ
منع منه والقناة هلا حرمي بقدر ما يصلحها والشجرة تغرس يف أرض موات هلا حرمي أيضا حىت مل يكن لغريه أن يغرس 

شجرا يف حرميها وما ترك الفرات أو الدجلة وعدل عنه املاء وجيوز عوده إليه مل جيز إحياؤه وإن كان ال جيوز أن 
كاملوات إذا مل يكن حرميا لعامر ومن كان له هنر يف أرض غريه فليس له حرمي عند أيب حنيفة إال أن يعود إليه فهو 

يقيم بينة على ذلك وقاال له مسناة النهر ميشي عليها ويلقي عليها طينه ويف اجلامع الصغري هنر لرجل إىل جنبه مسناة 
ا فهي لصاحب األرض عند أيب حنيفة رمحه اهللا وقاال وآلخر خلف املسناة أرض تلزقها وليست املسناة يف يد إحدامه

  هي لصاحب النهر حرميا 

  فصول يف مسائل الشرب

  فصل يف املياه

  وإذا كان لرجل هنر أو بئرا أو قناة فليس له أن مينع شيئا من الشفة والشفة الشرب لبين آدم والبهائم 

  فصل يف كرى األهنار

دخل ماؤه يف املقاسم بعد كالفرات وحنوه وهنر مملوك دخل ماؤه يف القسمة إال األهنار ثالثة هنر غري مملوك ألحد مل ي
أنه عام وهنر مملوك دخل ماؤه يف القسمة وهو خاص والفاصل بينهما استحقاق الشفعة به وعدمه فاألول كريه على 

وأما الثاين فكريه على  السلطان من بيت مال املسلمني فإن مل يكن يف بيت املال شيء فاإلمام جيرب الناس على كريه
أهله ال على بيت املال ومن أىب منهم جيرب على كريه وأما الثالث وهو اخلاص من كل وجه فكريه على أهله مث قيل 
جيرب اآليب كما يف الثاين وقيل ال جيرب وال جيرب حلق الشفة كما إذا امتنعوا مجيعاومؤنة كرى النهر املشترك عليهم من 



رجل رفع عنه عند أيب حنيفة وقاال هي عليهم مجيعا من أوله إىل آخره حبصص الشرب  أعاله فإذا جاوز أرض
  واألرضني 

  فصل يف الدعوى واالختالف والتصرف فيه

وتصح دعوى الشرب بغري أرض استحسانا وإذا كان هنر لرجل جيري يف أرض غريه فأراد صاحب األرض أن ال 
ر بني قوم واختصموا يف الشرب كان الشرب بينهم على قدر جيري النهر يف أرضه ترك على حاله وإذا كان هن

أراضيهم وليس ألحد من الشركاء يف النهر أن يسوق شربه إىل أرض له أخرى ليس هلا يف ذلك شرب وكذا أذا 
أراد أن يسوق شربه يف أرضه األوىل حىت ينتهي إىل هذه األرض األخرى وإذا سقى الرجل أرضه أو خمرها ماء 

  ها يف أرض رجل فغرقها أو نزت أرض جاره من هذا املاء مل يكن عليه ضماهنافسال من مائ
  كتاب األشربة 

األشربة احملرمة أربعة اخلمر وهي عصري العنب إذا غلى واشتد وقذف بالزبد والعصري إذا طبخ حىت يذهب أقل من 
غري وما سوى ذلك من األشربة فال ثلثيه ونقيع التمر وهو السكر ونقيع الزبيبإذا اشتد وغلى وقال يف اجلامع الص

بأس به وقال فيه أيضا وكان أبو يوسف يقول ما كان من األشربة يبقى بعدما يبلغ عشرة أيام وال يفسد فإين أكرهه 
مث رجع إىل قول أيب حنيفة رمحه اهللا وقال يف املختصر ونبيذ التمر والزبيب إذا طبخ كل واحد منهما أدىن طبخة 

شرب منه ما يغلب على ظنه أنه ال يسكره من غري هلو وال طرب وال بأس باخلليطني ونبيذ حالل وإن اشتد إذا 
العسل والتني ونبيذ احلنطة والذرة والشعري حالل وإن مل يطبخ وعصري العنب إذا طبخ حىت ذهب ثلثاه وبقي ثلثه 

لت اخلمر حلت سواء صارت خال حالل وإن اشتد وال بأس باالنتباذ يف الدباء واحلنتم واملزفت والنقري وإذا ختل
بنفسها أو بشيء يطرح فيها وال يكره ختليلها ويكره شرب دردى اخلمر واالمتشاط به وال حيد شاربه إن مل يسكر 

  ويكره االحتقان باخلمر وإقطارها يف اإلحليل ويكره أكل خبز عجن عجينه باخلمر
  كتاب الصيد 

  فصل يف اجلوارح

والفهد والبازي وسائر اجلوارح املعلمة ويف اجلامع الصغري وكل شيء علمته من ذي  وجيوز االصطياد بالكلب املعلم
ناب من السباع وذي خملب من الطيور فال بأس بصيده وال خري فيما سوى ذلك إال أن تدرك ذكاته وتعليم الكلب 

لم أو بازيه وذكر اسم أن يترك األكل ثالث مرات وتعليم البازي أن يرجع وجييب إذا دعوته وإذا أرسل كلبه املع
اهللا تعاىل عند إرساله فأخذ الصيد وجرحه فمات حل أكله فإن أكل منه الكلب أو الفهد مل يؤكل وإن أكل منه 

البازي أكل ولو انه صاد صيودا ومل يأكل منها مث أكل من صيد ال يؤكل هذا الصيد ولو أن صقرا فر من صاحبه 
الكلب من دم الصيد ومل يأكل منه أكل ولو أخذ الصيد من املعلم مث فمكث حينا مث صاد ال يؤكل صيده ولو شرب

قطع منه قطعة وألقاها إليه فأكلها يؤكل ما بقي ولو هنس الصيد فقطع منه بضعة فأكلها مث أدرك الصيد فقتله ومل 
بضعة فأكلها يأكل منه مل يؤكل ولو ألقى ما هنسه واتبع الصيد فقتله ومل يأكل منه وأخذه صاحبه مث مر بتلك ال

يؤكل الصيد وإن أدرك املرسل الصيد حيا وجب عليه أن يزكيه وأن ترك تذكيته حىت مات مل يؤكل وكذا البازي 
والسهم ولو أدركه ومل يأخذه فإن كان يف وقت لو أخذه أمكنه ذحبه مل يؤكل وإن كان ال ميكنه ذحبه أكل وإن 

وأخذ غريه حل ولو أرسله على صيد كثري ومسى مرة واحدة  أدركه فذكاه حل له وإذا أرسل كلبه املعلم على صيد



حالة اإلرسال فلو قتل الكل حيل هبذه التسمية الواحدة ومن أرسل فهدا فكمن حىت يستمكن مث أخذ الصيد فقتله 
يؤكل وكذا الكلب إذا اعتاد عادته ولو أخذ الكلب صيدا فقتله مث أخذ آخر فقتله وقد أرسله صاحبه أكال مجيعا 

قتل األول فجثم عليه طويال من النهار مث مر به صيد آخر فقتله ال يؤكل الثاين ولو أرسل بازيه املعلم على  ولو
صيد فوقع على شيء مث اتبع الصيد فأخذه وقتله فإنه يؤكل ولو أن بازيا معلما أخذ صيدا فقتله وال يدري أرسله 

وإن شاركه كلب غري معلم أو كلب جموسي أو كلب مل إنسان أم ال ال يؤكل وإن خنقه الكلب ومل جيرحه مل يؤكل 
يذكر اسم اهللا عليه مل يؤكل ولو رده عليه الكلب الثاين ومل جيرحه معه ومات جبرح األول يكره أكله ولو مل يرده 

الكلب الثاين على األول لكنه اشد على األول حىت اشتد على الصيد فأخذه وقتله ال بأس بأكله وإذا أرسل املسلم 
به فزجره جموسي فانزجر بزجره فال بأس بصيده ولو أرسله جموسي فزجره مسلم فانزجر بزجره مل يؤكل وإن مل كل

يرسله أحد فزجره مسلم فانزجر فأخذ الصيد فال بأس بأكله ولو أرسل املسلم كلبه على صيد ومسى فأدركه فضربه 
قتله اآلخر أكل ولو أرسل رجالن كل واحد  ووقذه مث ضربه فقتله أكل وكذا إذا أرسل كلبني فوقذه أحدمها مث

  منهما كلبا فوقذه أحدمها وقتله اآلخر أكل وامللك لألول 

  فصل يف الرمي

ومن مسع حسا فظنه حس صيد فرماه أو أرسل كلبا أو بازيا عليه فأصاب صيدا مث تبني أنه حس صيد حل املصاب 
ري الداجن الذي يأوي البيوت أهلي والظيب املوثق وإن تبني أنه حس آدمي أو حيوان أهلي ال حيل املصاب والط

مبنزلته ولو رمى إىل طائر فأصاب صيدا ومر الطائر وال يدري وحشي هو أو غري وحشي حل الصيد ولو رمى إيل 
بعري فأصاب صيدا وال يدري ناد هو أم ال ال حيل الصيد ولو رمى إىل مسكة أو جرادة فأصاب صيدا حيل يف رواية 

ولو رمى فأصاب املسموع حسه وقد ظنه آدميا فإذا هو صيد حيل وإذا مسى الرجل عند الرمي أكل عن أيب يوسف 
ما أصاب إذا جرح السهم فمات فإن ادركه حيا ذكاه وإذا وقع السهم بالصيد فتحامل حىت غاب عنه ومل يزل يف 

جراحة سوى سهمه ال حيل وإذا طلبه حىت أصابه ميتا أكل وإن قعد عن طلبه مث أصابه ميتا مل يؤكل ولو وجد به 
رمى صيدا فوقع يف املاء أو وقع على سطح أو جبل مث تردى منه إىل األرض مل يؤكل وإن وقع على األرض ابتداء 
أكل وما أصابه املعراض بعرضه مل يؤكل وإن جرحه يؤكل وال يؤكل ما أصابته البندقية فمات هبا وإذا رمى صيدا 

يؤكل العضو ولو قده نصفني أو قطعه أثالثا واألكثر مما يلي العجز أو قطع نصف فقطع عضوا منه أكل الصيد وال 
رأسه أو أكثر منه حيل املبان واملبان منه ولو ضرب عنق شاة فأبان رأسها حيل ولو ضرب صيدا فقطع يدا أو رجال 

ملرتد والوثين ومن رمى ومل يبنه إن كان يتوهم االلتئام واالندمال فإذا مات حل أكله وال يؤكل صيد اجملوسي وا
صيدا فأصابه ومل يثخنه ومل خيرجه عن حيز االمتناع فرماه آخر فقتله فهو للثاين ويؤكل وإن كان األول أثخنه فرماه 

الثاين فقتله فهو لألول ومل يؤكل والثاين ضامن لقيمته لألول غري ما نقصته جراحته وجيوز اصطياد ما يؤكل حلمه 
كتاب الرهن الرهن ينعقد باإلجياب والقبول ويتم بالقبض وإذا قبضه املرهتن حموزا مفرغا  =من احليوان وما ال يؤكل

متميزا مت العقد فيه ومامل يقبضه فالراهن باخليار إن شاء سلمه وإن شاء رجع عن الرهن وإذا سلمه إليه فقبضه دخل 
الدين فإذا هلك يف يد املرهتن يف ضمانه واليصح الرهن إال بدين مضمون وهو مضمون باألقل من قيمته ومن 

وقيمته والدين سواء صار املرهتن مستوفيا لدينه وإن كانت قيمة الرهن أكثر فالفضل أمانة يف يده فإن كانت أقل 
سقط من الدين بقدره ورجع املرهتن بالفضل وللمرهتن أن يطالب الراهن بديته وحيبسه به وإذا طلب املرهتن دينه 

أحضره أمر الراهن بتسليم الدين إليه أوال وإن طالبه بالدين يف غري البلد الذي وقع العقد  يؤمر بإحضار الرهن وإذا



فيه إن كان الرهن مما ال محل له وال مؤنة فكذلك اجلواب وإن كان له محل ومؤنه يستوىف دينه وال يكلف إحضار 
و طالب املرهتن بالدين ال يكلف املرهتن الرهن ولو سلط الراهن العدل على بيع املرهون فباعه بنقد أو نسيئة جاز فل

إحضار الرهن وكذا إذا أمر املرهتن ببيعه فباعه ومل يقبض الثمن ولو قبضه يكلف إحضاره إال أن الذي يتوىل قبض 
الثمن هو املرهتن ولو وضع الرهن على يد العدل وأمر أن يودعه غريه ففعل مث جاء املرهتن يطلب دينه ال يكلف 

و وضعه العدل يف يد من يف عياله وغاب وطلب املرهتن دينه والذي يف يده يقول أودعين فالن وال إحضار الرهن ول
أدري ملن هو جيرب الراهن على قضاء الدين وكذلك إذا غاب العدل بالرهن وال يدري أين هو ولو أن الذي أودعه 

كونه رهنا وإن كان الرهن يف يده  العدل جحد الرهن وقال هو مايل مل يرجع املرهتن على الراهن بشيءحىت يثبت
ليس عليه أن ميكنه من البيع حىت يقضيه الدين ولو قضاه البعض فله أن حيبس كل الرهن حىت يستويف البقية فإذا 

قضاه الدين قيل له سلم الرهن إليه فلو هلك قبل التسليم استرد الراهن ما قضاه وكذلك لو تفاسخا الرهن له 
  يربئه حبسه مامل يقبض الدين أو

وال يبطل الرهن إال بالرد على الراهن على وجه الفسخ ولو هلك يف يده سقط الدين إذا كان به وفاء بالدين وليس 
للمرهتن أن ينتفع بالرهن ال باستخدام وال سكىن وال لبس إال أن يأذن له املالك وليس له أن يبيع إال بتسليط من 

حيفظ الرهن بنفسه وزوجته وولده وخادمه الذي يف عياله وإن حفظه  الراهن وليس له أن يؤاجر ويعرب وللمرهتن أن
بغري من يف عياله أو أودعه ضمن وإذا تعدى املرهتن يف الرهن ضمنه ضمان الغصب جبميع قيمته فلو رهنه خامتا 

ها مل يضمن فجعله يف خنصره فهو ضامن ولو جعله يف بقية األصابع كان رهنا مبا فيه ولو رهنه سيفني أو ثالثة فتقلد
يف الثالثة وضمن يف السيفني وأجرة البيت الذي حيفظ فيه الرهن على املرهتن وكذلك أجرة احلافظ وأجرة الراعي 

ونفقة الرهن على الراهن ومداواة اجلراحة ومعاجلة القروح ومعاجلة األمراض والفداء من اجلناية تنقسم على 
عشر فيما خيرج مقدم على حق املرهتن وما أداه أحدمها مما وجب املضمون واألمانة واخلراج على الراهن خاصة وال

  على صاحبه فهو متطوع وما أنفق أحدمها مما جيب على اآلخر بأمر القاضي يرجع عليه 
  باب ما جيوز ارهتانه واالرهتان به وما الجيوز  

ن األرض وال رهن النخيل والجيوز رهن املشاع وال رهن مثرة على رؤوس النخيل دون النخيل وال زرع األرض دو
يف األرض دوهنا وكذا إذا رهن األرض دون النخيل أو دون الزرع أو النخيل دون الثمن ولو رهن النخيل 

مبواضعها جاز ولو كان فيه متر يدخل يف الرهن ويدخل البناء والغرس يف رهن األرض والدار والقرية ولو رهن 
الباقي جيوز ابتداء الرهن عليه وحده بقي رهنا حبصته وإآل بطل كله الدار مبا فيها جاز ولو استحق بعضه إن كان 

وال يصح الرهن باألمانات كالودائع والعواري واملضاربات ومال الشركة وكذلك ال يصح باألعيان املضمونة 
هالكه مثل  بغريها كاملبيع يف يد البائع فأما األعيان املضمونة بعينها وهو أن يكون مضمونا باملثل أو بالقيمة عند

املغصوب وبدل اخللع واملهر وبدل الصلح عن دم العمد يصحالرهن هبا والرهن بالدرك باطل والكفالة بالدرك 
جائزة ويصح الرهن براس مال السلم وبثمن الصرف واملسلم فيه والرهن باملبيع باطل فإن هلك ذهب بغري شيء 

قد مت الصرف والسلم وصار املرهتن مستوفيا لدينه وإن هلك الرهن بثمن الصرف ورأس مال السلم يف جملس الع
حكما وإن افترقا قبل هالك الرهن بطال وإن هلك الرهن باملسلم فيه بطل السلم هبالكه ولو تفاسخا السلم 

وباملسلم فيه رهن يكون ذلك رهنا برأس املال حىت حيبسه ولو هلك الرهن بعد التفاسخ يهلك بالطعام املسلم فيه 
احلر واملدبر واملكاتب وأم الولد وال جيوز الرهن بالشفعة وال بالعبد اجلاين والعبد املديون املأذون وال  وال جيوز رهن

بأجرة النائحة واملغنية وال جيوز للمسلم أن يرهن مخرا أو يرهتنه من مسلم أو ذمي ولو اشترى عبدا ورهن بثمنه 



را أو الشاة ميتة فالرهن مضمون وكذا إذا قتل عبدا عبدا أو خال أو شاة مذبوحة مث ظهر العبد حرا أو اخلل مخ
ورهن بقيمته رهنا مث ظهر أنه حر وكذا إذا صاحل على إنكار ورهن مبا صاحل عليه رهنا مث تصادقا أن ال دين فالرهن 
مضمون وجيوز لألب أن يرهن بدين عليه عبدا البنه الصغري ولو هلك يهلك مضمونا والوديعة هتلك أمانة والوصي 

نزلة األب وإذا جاز الرهن يصري املرهتن مستوفيا دينه لو هلك يف يده ويصري األب موفيا له ويضمنه للصيب وإذا مي
رهن األب متاع الصغري من نفسه أو من ابن له صغريا أو عبد له تاجر ال دين عليه جاز ولو ارهتنه الوصي من نفسه 

ليه مل جيز وإن استدان الوصي لليتيم يف كسوته وطعامه فرهن به أو من هذين أو رهن عينا له من اليتيم حبق لليتيم ع
متاعا لليتيم جاز وكذلك لو اجتر لليتيم فارهتن أو رهن وإذا رهن األب متاع الصغري فأدرك االبن ومات األب ليس 

هلك قبل لالبن أن يرده حىت يقضي الدين ولو كان األب رهنه لنفسه فقضاه االبن رجع به يف مال األب وكذا إذا 
أن يفتكه ولو رهنه بدين على نفسه وبدين على الصغري جاز فإن هلك ضمن األب حصته من ذلك للولد ولو رهن 

الوصي متاعا لليتيم يف دين استدانه عليه وقبض املرهتن مث استعاره الوصي حلاجة اليتيم فضاع يف يد الوصي فإنه 
لوصي مث يرجع بذلك على الصيب ولو استعاره حلاجة نفسه خرج من الرهن وهلك من مال اليتيم واملال دين على ا

ضمنه للصيب ولو غصبه الوصيبعد ما رهنه فاستعمله حلاجة نفسه حىت هلك عنده فالوصي ضامن لقيمته فإن كانت 
يادة قيمته مثل الدين أداه إىل املرهتن وال يرجع على اليتيم وإن كانت قيمته أقل أدى قدر القيمة إىل املرهتن وأدى الز

من مال اليتيم وإن كانت قيمة الرهن أكثر من الدين أدى قدر الدين من القيمة إىل املرهتن والفضل لليتيم وإن كان 
مل حيل الدين فالقيمة رهن ولو أنه غصبه واستعمله حلاجة صغري حىت هلك يف يده يضمنه حلق املرهتن وال يضمنه حلق 

يل واملوزون فإن رهنت جبنسها فهلكت هلكت مبثلها من الدين وإن الصغري وجيوز رهن الدراهم والدنانري واملك
اختلفا يف اجلودة ويف اجلامع الصغري فإن رهن أبريق فضة وزنه عشرة بعشرة فضاع فهو مبا فيه فإن كانت قيمته أقل 

تري عن من الدين فهو اخلالف ومن باع عبدا على أن يرهنه املشتري شيئا بعينه جاز استحسانا ولو امتنع املش
تسليم الرهن مل جيرب عليه ولكن البائع باخليار إن شاء رضي بترك الرهن وإن شاء فسخ البيع إال أن يدفع املشتري 
الثمن حاال أو يدفع قيمة الرهن رهنا ومن اشترى ثوبا بدراهم فقال للبائع امسك هذا الثوب حىت أعطيك الثمن 

  فالثوب رهن 

  فصل

أحدمها مل يكن له أن يقبضه حىت يؤدى باقي الدين فإن رهن عينا واحدة عند ومن رهن عبدين بألف فقضى حصة 
رجلني بدين لكل واحد منهما عليه جاز ومجيعها رهن عند كل واحد منهما فإن هتايآ فكل واحد منهما يف نوبته 

رهنا يف  كالعدل يف حق اآلخر واملضمون على كل واحد منهما حصته من الدين فإن أعطى أحدمها دينه كان كله
يد اآلخر وإن رهن رجالن بدين عليهما رجال رهنا واحدا فهو جائز والرهن رهن بكل الدين فللمرهتن أن ميسكه 

حىت يستويف مجيع الدين فإن أقام الرجالن كل واحد منهما البينة على رجل أنه رهنه عبده الذي يف يده وقبضه فهو 
كل واحد منهما البينة على ما وصفنا كان يف يد كل واحد منهما باطل ولو مات الراهن والعبد يف أيديهما فأقام 

  نصفه رهنا يبيعه حبقه استحسانا 
  باب الرهن يوضع على يد العدل  

وإذا اتفقا على وضع الرهن على يد العدل جاز وليس للمرهتن وال للراهن أنيأخذه منه فلو هلك يف يده هلك يف 
أو املرهتن ضمن وإذا ضمن العدل قيمة الرهن بعدما دفع إىل أحدمها وقد  ضمان املرهتن ولو دفع العدل إىل الراهن



استهلكه املدفوع إليه أو هلك يف يده ال يقدر أن جيعل القيمة رهنا يف يده وإن كان ضمنها بالدفع إىل املرهتن 
الدين فالوكالة جائزة  فالراهن يأخذ القيمة منه وإذا وكل الراهن املرهتن أو العدل أو غريمها ببيع الرهن عند حلول

وإن شرطت يف عقد الرهن فليس للراهن أن يعزل الوكيل وإن عزله مل ينعزل ولو وكله بالبيع مطلقا حىت ملك 
البيع بالنقد والنسيئة مث هناه عن البيع نسيئة مل يعمل هنيه وكذا إذا غزله املرهتن ال ينعزل وإن مات الراهن مل ينعزل 

ضر من الورثة كما يبيعه يف حال حياته بغري حمضر منه وإن مات املرهتن فالوكيل على وللوكيل أن يبيعه بغري حم
وكالته وإن مات الوكيل انتقضت الوكالة وال يقوم وارثه وال وصيه مقامه وليس للمرهتن أن يبيعه إال برضا الراهن 

ه الرهن أن يبيعه والراهن غائب وليس للراهن أن يبيعه إال برضا املرهتن فإن حل األجل وأىب الوكيل الذي يف يد
أجرب على بيعه وكذلك الرجل يوكل غريه باخلصومة وغاب املوكل فأىب أن خياصم أجرب على اخلصومة وإذا باع 
العدل املرهن فقد خرج من الرهن ولثمن قائم مقامه فكان رهنا وإن مل يقبض بعد وإن باع الرهن فأوىف املرهتن 

لعدل كان باخليار إن شاء ضمن الراهن قيمته وإن شاء ضمن املرهتن الثمن الذي الثمن مث استحق الرهن فضمنه ا
أعطاه وليس له أن يضمنه غريه وإن مات العبد املرهون يف يد املرهتن مث استحقه رجل فله اخليار إن شاء ضمن 

راهن مبا ضمن من الراهن وإن شاء ضمن املرهتن فإن ضمن الراهن فقد مات بالدين وإن ضمن املرهتن يرجع على ال
  القيمة وبدينه 

  باب التصرف يف الرهن واجلناية عليه وجنايته على غريه  
وإذا باع الراهن الرهن بغري إذن املرهتن فالبيع موقوف فإن أجاز املرهتن جاز وإن قضاه الراهن دينه جاز أيضا وإذا 

املرهتن البيع وفسخه انفسخ يف رواية حىت لو نفذ البيع بإجازة املرهتن ينتقل حقهإىل بدله هو الصحيح وإن مل جيز 
افتك الراهن الرهن ال سبيل للمشتري عليه يف أصح الروايتني ال ينفسخ بفسخه ولو باعه الراهن من رجل مث باعه 

بيعا ثانيا من غريه قبل أن جييزه املرهتن فالثاين موقوف أيضا على إجازته ولو باع الراهن مث أجر أو وهب أو رهن من 
ه وأجاز املرهتن هذه العقود جاز البيع األول ولو اعتق الراهن عبد الرهن نفذ عتقه مث إن كان الراهن موسرا غري

والدين حاال طولب بأداء الدين وإن كان الدين مؤجال أخذت منه قيمة العبد وجعلت رهنا مكانه حىت حيل الدين 
كان خبالف جنس حقه مث يرجع مبا سعى على مواله وإن كان معسرا سعى العبد يف قيمته وقضى به الدين إال إذا 

إذا أيسر ولو أقر املوىل برهن عبده بأن قال له رهنتك عند فالن وكذبه العبد مث أعتقه جتب السعاية ولو دبره 
الراهن صح تدبريه باالتفاق ولو كانت أمه فاستولدها الراهن صح االستيالد باالتفاق وإذا صحا خرجا من الرهن 

لراهن موسرا ضمن قيمتهما وإن كان معسرا استسعى املرهتن املدبر وأم الولد يف مجيع الدين وكذلك لو فإن كان ا
استهلك الراهن الرهن فإن استهلكه أجنيب فاملرهتن هو اخلصم يف تضمينه فيأخذ القيمة وتكون رهنا يف يده ولو 

ل الدين وإذا حل الدين وهو على صفة استهلكه املرهتن والدين مؤجل غرم القيمة وكانت رهنا يف يده حىت حي
القيمة استوىف املرهتن منها قدر حقه مث إن كان فيه فضل يرده على الراهن وإن نقصت عن الدين بتراجع السعر إىل 

مخسمائة وقد كانت قيمته يوم الرهن ألفا وجب باالستهالك مخسمائة وسقط من الدين مخسمائة وإذا أعار املرهتن 
دمه أو ليعمل له عمال فقبضه خرج من ضمان املرهتن فإن هلك يف يد الراهن هلك بغري شيء الرهن للراهن ليخ

وللمرهتن أن يسترجعه إىل يده وكذلك لو أعاره أحدمها أجنبيا بإذن اآلخرسقط حكم الضمان ولكل واحد منهما 
غرماء وإذا استعار املرهتن الرهن أن يرده رهنا كما كان ولو مات الراهن قبل الرد إىل املرهتن يكون املرهتن أسوة لل

من الراهن لعمل به فهلك قبل أن يأخذ يف العمل هلك على ضمان الرهن وكذاإذا هلك بعد الفراغ من العمل ولو 
هلك يف حالة العمل هلك بغري ضمان وكذا إذ أذن الراهن املرهتن باالستعمال ومن استعار من غريه ثوبا لريهنه فما 



ثري فهو جائز ولو عني قدرا ال جيوز للمستعري أن يرهنه بأكثر منه وال بأقل منه وكذلك التقييد رهنه به من قليل أو ك
باجلنس وباملرهتن وبالبلد وإذا خالف كان ضامنا مث إن شاء املعري ضمن املستعري ويتم عقد الرهن فيما بينه وبني 

الراهن وإن وافق إن كانت قيمته مثل الدين أو املرهتن وإن شاء ضمن املرهتن ويرجع املرهتن مبا ضمن وبالدين على 
أكثر فهلك عند املرهتن يبطل املال عن الراهن ووجب مثله لرب الثوب على الراهن وإن كانت قيمته أقل من الدين 
ذهب بقدر القيمة وعلى الراهن بقية دينه للمرهتن ولو كانت قيمته مثل الدين فأراد املعري أن يفتكه جربا عن الراهن 

يكن للمرهتن إذا قضى دينه أن ميتنع خبالف األجنيب إذا قضى الدين ولو هلك الثوب العارية عند الراهن قبل أن مل 
يرهنه أو بعدما أفتكه فال ضمان عليه ولو اختلفا يف ذلك فالقول للراهن كما لو اختلفا يف مقدار ما أمره بالرهن به 

إن يرهنه به ليقرضه كذا فهلك يف يد املرهتن قبل اإلقراض  فالقول للمعري ولو رهنه املستعري بدين موعود وهو
واملسمى والقيمة سواء يضمن قدر الوعود املسمى ولو كانت العارية عبدا فأعتقه املعري جاز مث املرهتن باخليار إن 

املعري ولو شاء رجع بالدين على الراهن وإن شاء ضمن املعري قيمته وتكون رهنا عنده إىل أن يقبض دينه فريدها إىل 
استعار عبدا أو دابة لريهنه فاستخدم العبد أو ركب الدابة قبل أن يرهنهما مث رهنهما مبال مثل قيمتهما مث قضى 

املال فلم يقبضهما حىت هلكا عند املرهتن فالضمان على الراهن وكذا إذا أفتك الرهن مث ركب الدابة أو استخدم 
عة ال يضمن وجناية الراهن على الرهن مضمونة وجناية املرهتن عليه العبد فلم يعطب مث عطب بعد ذلك من غري صن

تسقط من دينه بقدرها وجناية الرهن على الراهن واملرهتن وعلى ماهلما هدر ومن رهن عبدا يساوي ألفا بألف إىل 
بض املائة أجل فنقص يف السعر فرجعت قيمته إىل مائة مث قتله رجل وغرم قيمته مائة مث حل األجل فإن املرهتنيق

قضاءعن حقه وال يرجع على الراهن بشيء وإن كان أمره الراهن أن يبيعه فباعه مبائة وقبض املائة قضاء من حقه 
فريجع بتسعمائة وإن قتله عبد قيمته مائة فدفع مكانه افتكه جبميع الدين وإذا قتل العبد الراهن قتيال خطأ فضمان 

فدى طهر احملل فبقي الدين على حاله وال يرجع على الراهن بشيء من  اجلناية على املرهتن وليس له أن يدفع ولو
الفداء ولو أىب املرهتن أن يفدى قيل للراهن ادفع العبد او افده بالدية فإذا امتنع عن الفداء يطالب الراهن حبكم 

استهلك العبد اجلناية ومن حكمها التخيري بني الدفع والفداء فإن اختارالدفع سقط الدين وكذلك إن فدى ولو 
املرهون ماال يستغرق رقبته فإن أدى املرهتن الدين الذي لزم العبد قديتيه على حاله كما يف الفداء وإن أىب قيل 

للراهن بعه يف الدين إال أن خيتار أن يؤدى عنه فإن أدى بطل دين املرهتن وإن مل يؤد وبيع العبد فيه يأخذ صاحب 
رمي العبد مثل دين املرهتن أو أكثر فالفضل للراهن وبطل دين املرهتن وإن دين العبد دينه فإن فضل شيء ودين غ

كان دين العبد أقل سقط من دين املرهتن بقدر دين العبد وما فضل من دين العبد يبقى رهنا كما كان مث إن كان 
لغرمي أخذ الثمن ومل دين املرهتن قد حل أحذه به وإن كان مل حيل أمسكه حىت حيل وإن كان مثن العبد ال يفي بدين ا

يرجع مبا بقي على أحد حىت يعتق العبد مث إذا أدى بعده ال يرجع على أحد وإن كانت قيمة العبد ألفني وهو رهن 
بألف وقد جىن العبد يقال هلما افدياه فإن تشاحا فالقول ملن قال أنا أفدى راهنا كان أو مرهتنا ويكون املرهتن يف 

ة حىت ال يرجع على الراهن ولو أىب املرهتن أن يفدي وفداه الراهن فإنه حيتسب على الفداء متطوعا يف حصة األمان
املرهتن نصف الفداء من دينه ولو كان املرهتن فدى والراهن حاضر فهو متطوع وإن كان غائبا مل يكن متطوعا وإذا 

مره ببيعه وإن كان على مات الراهن باع وصية الرهن وقضى الدين وإن مل يكن له وصي نصب القاضي له وصيا وأ
امليت دين فرهن الوصي بعض التركة عند غرمي من غرمائه مل جيز ولآلخرين أن يردوه فإن قضى دينهم قبل أن 
  يردوه جاز ولو مل يكن للميتغرمي آخر جاز الرهن وبيع يف دينه وإذا ارهتن الوصي بدين للميت على رجل جاز 

  فصل



مر مث صار خال يساوي عشرة فهو رهن بعشرة ولو رهن شاة قيمتها ومن رهن عصريا بعشرة قيمته عشرة فتخ
عشرة بعشرة فماتت فدبغ جلدها فصار يساوي درمها فهو رهن بدرهم ومناء الرهن للراهن وهو مثل الولد والثمر 

واللنب والصوف فإن هلك يهلك بغري شيء وإن هلك األصل وبقي النماء افتكه الراهن حبصته يقسم الدين على 
ة الرهن يوم القبض وقيمة النماء يوم الفكاك فما أصاب األصل يسقط من الدين وما أصاب النماء افتكه الراهن قيم

ولو رهن شاة بعشرة وقيمتها عشرة وقال الراهن للمرهتن احلب الشاة فما حلبت فهو لك حالل فحلب وشرب 
لشاة حىت ماتت يف يد املرهتن قسم الدين فال ضمان عليه يف شيء من ذلك وال يسقط شيء من الدين فإن مل يفتك ا

على قيمة اللنب الذي شرب وعلى قيمة الشاة فما أصاب الشاة سقط وما أصاب اللنب أخذه املرهتن من الراهن 
عند أيب حنيفة وحممد وال يصري الرهن رهنا هبا وقال أبو يوسف جتوز ( وجتوز الزيادة يف الرهن وال جتوز يف الدين 

وإذا ولدت املرهونة ولدا مث إن الراهن زاد مع الولد عبدا وقيمة كل واحد ألف فالعبد ) ن أيضا الزيادة يف الدي
رهن مع الولد خاصة يقسم ما يف الولد عليه وعلى العبد الزيادة ولو كانت الزيادة مع األم يقسم الدين على قيمة 

يها وعلى ولدها فإن رهن عبدا يساوي ألفا األم يوم العقد وعلى قيمة الزيادة يوم القبض فما أصاب األم قسم عل
بألف مث أعطاه عبدا آخر قيمته ألف رهنا مكان األول فاألول رهن حىت يرده إىل الراهن واملرهتن يف اآلخر أمني حىت 

جيعله مكان األول ولو أبرأ املرهتن الراهن عن الدين أو وهبه منه مث هلك الرهن يف يد املرهتن يهلك بغري شيء 
ا وكذا إذا ارهتنت املرأة رهنا بالصداق فابرأته أو وهبته أو ارتدت والعياذ باهللا قبل الدخول أو اختلعت استحسان

منه على صداقها مث هلكالرهن يف يدها يهلك بغري شيء يف هذا كله ومل تضمن شيئا ولو استويف املرهتن الدين بإيفاء 
دين وجيب عليه رد ما استوىف منه وهو من عليه أو املتطوع الراهن أو بإيفاء متطوع مث هلك الرهن يف يده يهلك بال

خبالف األبراء وكذا إذا اشترى بالدين عينا أو صاحل عنه على عني وكذلك إذا أحال الراهن املرهتن بالدين على 
  غريه مث هلك الرهن بطلت احلوالة ويهلك بالدين وكذا لو تصادقا على أن ال دين مث هلك الرهن يهلك بالدين

  اب اجلنايات كت
القتل على مخسة أوجه عمد وشبه عمد وخطأ وما أجري جمرى اخلطأ والقتل بسبب فالعمد ما تعمد ضربه بسالح 
أو ما أجري جمرى السالح كاحملدد من اخلشب وليطة القصب واملروة احملددة والنار وموجب ذلك أملأمث والقود إال 

يب حنيفة أن يتعمد الضرب مبا ليس بسالح وال ما أجرى جمرى أن يعفو األولياء أو يصاحلوا وشبه العمد عند أ
السالح وقال أبو يوسف وحممد إذا ضربه حبجر عظيم أو خبشبة عظيمة فهو عمد وشبه العمد أن يتعمد ضربه مبا ال 

واخلطأ يقتل به غالبا وموجب ذلك على القولني االمث والكفارة والدية مغلظة على العاقلة ويتعلق به حرمان املرياث 
على نوعني خطأ يف القصد وهو أن يرمى شخصا يظنه صيدا فإذا هو آدمي أو يظنه حربيا فإذا هو مسلم وخطأ يف 
الفعل وهو أن يرمي غرضا فيصب آدميا وموجب ذلك الكفارة والدية على العاقلة وال إمث فيه وحيرم من املرياث 

حكم اخلطأ يف الشرع وأما القتل بسبب كحافر البئر وما أجري جمرى اخلطأ مثل النائم ينقلب على رجل فحكمه 
وواضع احلجر يف غري ملكه وموجبه إذا تلف فيه آدمي الدية على العاقلة وال كفارة فيه وال يتعلق به حرمان 

  املرياث وما يكون شبه عمد يف النفس فهو عمد فيما سواها
  باب ما يوجب القصاص وماال يوجبه  

لدم على التأييد إذا قتل عمدا ويقتل احلر باحلر واحلر بالعبد واملسلم بالذمي وال يقتل القصاص واجب بقتل حمقون ا
باملستأمن وال يقتل الذمي باملستأمن ويقتل املستأمن باملستأمن ويقتل الرجل باملرأة والكبري بالصغري والصحيح 

الرجل بعبده وال مدبره وال مكاتبه وال  باألعمى والزمن وبناقص األطراف وباجملنون وال يقتل الرجل بابنه وال يقتل



بعبد ولده ومن ورث قصاصا على أبيه سقط وال أستوىف القصاص إال بالسيف وإذا قتل املكاتب عمدا وليس له 
وارث إال املوىل وترك وفاء فله القصاص عند أيب حنيفة وأيب سيف رمحهما اهللا وقال حممد رمحه اهللا ال أرى يف هذا 

اء وله وارث غري املوىل فال قصاص وإن اجتمعوا مع املوىل وإن مل يترك وفاء وله ورثة أحرار قصاصا ولو ترك وف
وجب القصاص حىت جيتمع الراهن واملرهتن وإذا قتل املعتوه فألبيه أن يقتل وله أن يصاحل وكذلك إن قطعت يد 

أولياء صغار وكبار فللكبار أن يقتلوا  املعتوه عمدا والوصي مبنزلة األب يف مجيع ذلك إال أنه ال يقتل ومن قتل وله
القاتل عند أيب حنيفة رمحه اهللا وقاال ليس هلم ذلك حىت يدرك الصغار ومن ضرب رجال مبر فقتله فأن أصابه باحلديد 
قتل به وأن أصابه بالعود فعليه الدية ومن غرق صبيا أو بالغا يف البحر فال قصاص عليه عند أيب حنيفة وقاال يقتص 

جرح رجال عمدا فلم يزل صاحب فراش حىت مات فعليه القصاص وإذا التقى الصفان من املسلمني  منه ومن
واملشركني فقتل مسلم مسلما ظن أنه مشرك فال قود عليه وعليه الكفارة ومن شج نفسه وشجه رجل وعقره أسد 

  وأصابته حية فمات من ذلك كله فعلى األجنيب ثلث الدية 

  فصل

سيفا فعليهم أن يقتلوه وإن شهر اجملنون على غريه سالحا فقتله املشهور عليه عمدا فعليه  ومن شهر على املسلمني
الدية يف ماله ومن شهر على غريهسالحا يف املصر فضربه مث قتله األخر فعلى القاتل القصاص ومن دخل عليه غريه 

  ليال وأخرج السرقة فاتبعه وقتله ال شيء عليه 
   باب القصاص فيما دون النفس 

ومن قطع يد غريه عمدا من املفصل قطعت يده وإن كانت يده أكرب من اليد املقطوعة ومن ضرب عني رجل فقلعها 
ال قصاص عليه وإن كانت قائمة فذهب ضوؤها فعليه القصاص ويف السن القصاص وإن كان سن من يقتص منه 

 عظم إال يف السن وليس فيما دون أكرب من سن اآلخر ويف كل شجة تتحقق فيها املماثلة القصاص وال قصاص يف
النفس شبه عمد إمنا هو عمد أو خطأ وال قصاص بني الرجل واملرأة فيما دون النفس وال بني احلر والعبد وال بني 

العبدين وجيب القصاص يف األطراف بني املسلم والكافر ومن قطع يد رجل من نصف الساعد أو جرحه جائفة فربأ 
كانت يد املقطوع صحيحة ويد القاطع شالء أو ناقصة األصابع فاملقطوع باخليار إن شاء  منها فال قصاص عليه وإذا

قطع اليد املعيبة وال شيء له غريها وإن شاء أخذ األرش كامال ولو سقطت املؤوفة قبل اختيار اجملين عليه أو قطعت 
ما بني قرين الشاج فاملشجوج ظلما فال شيء له ومن شج رجال فاستوعبت الشجة ما بني قرنيه وهي ال تستوعب 

باخليار إن شاء اقتص مبقدار شجته يبتدىء من أي اجلانبني شاء وإن شاء أخذ األرش وال قصاص يف اللسان وال يف 
  الذكر إال أن تقطع احلشفة 

  فصل

حرا وإذا اصطلح القاتل وأولياء القتيل على مال سقط القصاص ووجب املال قليال كان أو كثريا وإن كان القاتل 
أو عبدا فأمر احلر وموىل العبد رجال بأن يصاحل عن دمهما على ألف درهم ففعل فاأللف على احلر وموىل العبد 

نصفان وإذا عفا أحد الشركاء عن الدم أو صاحل من نصيبه على عوض سقط حق الباقني عن القصاص وكان هلم 
ذا قتل واحد مجاعة فحضر أولياء املقتولني قتل نصيبهم من الدية وإذا قتل مجاعة واحدا عمدا اقتص منجميعهم وإ

جلماعتهم وال شيء هلم غري ذلك فإن حضر واحد منهم قتل له وسقط حق الباقني ومن وجب عليه القصاص إذا 



مات سقط القصاص وإذا قطع رجالن يد رجل واحد فال قصاص على واحد منهما وعليهما نصف الدية وإن قطع 
ا أن يقطعا يده ويأخذا منه نصف الدية يقتسمانه نصفني سواء قطعهما معا أو على واحد ميىن رجلني فحضرا فلهم

التعاقب وإذا أقر العبد بقتل العمد لزمه القود ومن رمى رجال عمدا فنفذ السهم منه إىل آخر فماتا فعليه القصاص 
  لألول والدية للثاين على عاقلته 

  فصل

أ يده أو قطع يده عمدا مث قتله خطأ أو قطع يده خطأ فربأت يده مث ومن قطع يد رجل خطأ مث قتله عمدا قبل أن ترب
قتله خطأ أو قطع يده عمدا فربأت مث قتله عمدا فإنه يؤخذ باألمرين مجيعا وإن كان قطع يده عمدا مث قتله عمدا قبل 

وط فربأ من تسعني أن تربأ يده فإن شاء اإلمام قال اقطعوه مث اقتلوه وإن شاء قال اقتلوه ومن ضرب رجال مائة س
ومات من عشرة ففيه دية واحدة وإن ضرب رجال مائة سوط وجرحته وبقي له أثر جتب حكومة عدل ومن قطع يد 
رجل فعفا املقطوعة يده عن القطع مث مات من ذلك فعلى القاطع الدية يف ماله وإن عفا عن القطع وما حيدث منه مث 

فهو الثلث وإن كان عمدا فهو من مجيع املال وإذا قطعت املرأة  مات من ذلك فهو عفو من النفس مث إن كان خطأ
يد رجل فتزوجها على يده مث مات فلها مهر مثلها وعلى عاقلتها الدية إن كان خطأ وإن كان عمدا ففي ماهلا ولو 

أ يرفع تزوجها على اليد وما حيدث منها أو على اجلناية مث مات من ذلك والقطع عمد فلها مهر مثلها وإن كان خط
عن العاقلة مهر مثلها وهلم ثلث ما ترك وصية ومن قطعت يده فاقتص له من اليد مث مات فإنه يقتل املقتص منه ومن 

قتل وليه عمدا فقطع يد قاتله مث عفا وقد قضي له بالقصاص أو مل يقض فعلى قاطع اليد دية اليد عند أيب حنيفة 
استوفاه مث سرى إىل النفس ومات يضمن دية النفس عند أيب  وقاال ال شيء عليهومن له القصاص يف الطرف إذا

  حنيفة رمحه اهللا وقاال ال يضمن 
  باب الشهادة يف القتل  

ومن قتل وله ابنان حاضر وغائب فأقام احلاضر البينة على القتل مث قدم الغائب فإنه يعيد البينة عند أيب حنيفة وقاال 
اع فإن كان أقام القاتل البينة إن الغائب قد عفا فالشاهد خصم ويسقط ال يعيدها وإن كان خطأ مل يعيدها باإلمج

القصاص وكذلك عبد بني رجلني قتل عمدا وأحد الرجلني غائب فهو على هذا فإن كانت األولياء ثالثة فشهد 
ثا وإن اثنان منهم على اآلخر أنه قد عفا فشهادهتما باطلة وهو عفو منهما فإن صدقهما القاتل فالدية بينهم أثال

كذهبما فال شيء هلما ولآلخر ثلث الدية وإذا شهد الشهود أنه ضربه فلم يزل صاحب فراش حىت مات فعليه القود 
إذا كان عمدا وإذا اختلف شاهدا القتل يف األيام أو يف البلد أو يف الذي كان به القتل فهو باطل وكذا إذا قال 

قتله فهو باطل وإن شهدا أنه قتله وقاال ال ندري بأي شيء قتله أحدمها قتله بعصا وقال اآلخر ال أدري بأي شيء 
ففيه الدية استحسانا وإذا أقر رجالن كل واحد منهما أنه قتل فالنا فقال الويل قتلتماه مجيعا فله أن يقتلهما وإن 

  شهدوا على رجل أنه قتل فالنا وشهد آخرون على آخر بقتله وقال الويل قتلتماه مجيعا بطل ذلك كله 
  باب يف اعتبار حالة القتل  

ومن رمى مسلما فارتد املرمي إليه والعياذ باهللا مث وقع به السهم فعلى الرامي الدية عند أيب حنيفة رمحه اهللا وقاال ال 
شيء عليه ولو رمى إليه وهو مرتد فأسلم مث وقع به السهم فال شيء عليه يف قوهلم مجيعا وكذا إذا رمى حربيا 

بدا فأعتقه مواله مث وقع السهم به فعليه قيمته للموىل ومن قضى عليه بالرجم فرماه رجل مث رجع فأسلم وإن رمى ع
  أحد الشهود مث وقع به احلجر فال شيء على الرامي



وإذا رمى اجملوسي صيدا مث أسلم مث وقعت الرمية بالصيد مل يؤكل وإن رماه وهو مسلم مث متجس والعياذ باهللا أكل 
  دا مث حل فوقعت الرمية بالصيد فعليه اجلزاء وإن رمى حالل صيدا مث أحرم فال شيء عليهولو رمى احملرم صي

  كتاب الديات 
ويف شبه العمد دية مغلظة على العاقلة وكفارة على القاتل وكفارته عتق رقبة مؤمنة فإن مل جيد فصيام شهرين 

حيزىء ما يف البطن وهو الكفارة يف اخلطأ وديته متتابعني وال جيزىء فيه اإلطعام وجيزئه رضيع أحد أبويه مسلم وال 
عند أيب حنيفة وأيب يوسف رمحهما اهللا مائة من اإلبل أرباعا مخس وعشرون بنت خماض ومخس وعشرون بنت لبون 
ومخس وعشرون حقة ومخس وعشرون جذعة وال يثبت التغليظ إال يف اإلبل خاصة وقتل اخلطأ جتب به الدية على 

على القاتل والدية يف اخلطأ مائة من اإلبل أمخاسا عشرون بنت خماض وعشرون بنت لبون العاقلة والكفارة 
وعشرون ابن خماض وعشرون حقة وعشرون جذعة ومن العني ألف دينار ومن الورق عشرة آالف درهم وال 

بقرة ومن الغنم الفا شاة تثبت الدية إال من هذه األنواع الثالثة عند أيب حنيفة رمحه اهللا وقاال منها ومن البقر مائتا 
  ومن احللل مائتا حلة كل حلة ثوبان ودية املرأة على النصف من دية الرجل ودية املسلم والذمي سواء 

  فصل فيما دون النفس

ويف النفس الدية ويف املارن الدية ويف اللسان الدية ويف الذكر الدية ويف العقل إذا ذهب بالضرب الدية وكذا إذا 
ره أو مشه أو ذوقه ويف اللحية إذا حلقت فلم تنبت الدية ويف شعر الرأس الدية ويف الشارب ذهب مسعه أو بص

حكومة عدل وهو األصح وحلية الكوسج إن كان على ذقنه شعرات معدودة فال شيء يف حلقه وإن كان أكثر من 
كمال الدية ويف ذلك وكان على اخلد والذقن مجيعا لكنه غري متصل ففيهحكومة عدل وإن كان متصال ففيه 

احلاجبني الدية ويف أحدمها نصف الدية ويف العينني الدية ويف اليدين الدية ويف الرجلني الدية ويف الشفتني الدية ويف 
األذنني الدية ويف األنثيني الدية ويف كل واحد من هذه األشياء نصف دية ويف ثدي املرأة الدية ويف إحدامها نصف 

أة الدية كاملة ويف أحدامها نصفها ويف أشفار العينني الدية ويف احدامها ربع الدية ولو قطع دية املرأة ويف حلميت املر
اجلفون بأهداهبا ففيه دية واحدة ويف كل أصبع من أصابع اليدين والرجلني عشر الدية واألصابع كلها سواء ويف 

ي أحدمها نصف دية األصبع ويف كل كل أصبع فيها ثالثة مفاصل ففي أحدها ثلث دية األصبع وما فيها مفصالن فف
سن مخس من اإلبل ومن ضرب عضوا فأذهب منفعته ففيه دية كاملة كاليد إذاشلت والعني إذا ذهب ضوؤها ومن 

  ضرب صلب غريه فانقطع ماؤه جتب الدية وكذا لو أحدبه فلو زالت احلدوية ال شيء عليه 

  فصل يف الشجاج

والباضعة واملتالمحة والسمحاق واملوضحة واهلامشة واملنقلة واآلمة ففي  الشجاج عشرة احلارصة والدامعة والدامية
املوضحة القصاص إن كانت عمدا وال قصاص يف بقية الشجاج وفيما دون املوضحة حكومة عدل ويف املوضحة إن 

لث الدية كانت خطأ نصف عشر الدية ويف اهلامشة عشر الدية ويف املنقلة عشر الدية ونصف عشر الدية ويف اآلمة ث
  ويف اجلائفة ثلث الدية فإن نفذت فهما جائفتان ففيهما ثلثا الدية 

  فصل



ويف أصابع اليد نصف الدية فإن قطعها مع الكف ففيه أيضا نصف الدية وإن قطعها مع نصف الساعد ففي األصابع 
ه عشر الدية وإن والكف نصف الدية ويف الزيادة حكومة عدل وإن قطع الكف من املفصل وفيها أصبع واحدة ففي

كان أصبعان فاخلمس وال شيء يف الكف عند أيب حنيفة ولو كانفي الكف ثالثة أصابع جيب أرش األصابع وال 
شيء يف الكف باإلمجاع ويف األصبع الزائدة حكومة عدل وكذلك السن الشاغية ويف عني الصيب وذكره ولسانه 

من شج رجال فذهب عقله أو شعر رأسه دخل أرش إذا مل تعلم صحته حكومة عدل وكذلك لو استهل الصيب و
املوضحة يف الدية وإن ذهب مسعه أو بصره أو كالمه فعليه أرش املوضحة مع الدية ويف اجلامع الصغري ومن شج 

رجال موضحة فذهبت عيناه فال قصاص يف ذلك عند أيب حنيفة وقاال يف املوضحة القصاص وإن قطع أصبع رجل 
ا بقي من األصبع أو اليد كلها ال قصاص عليه يف شيء من ذلك وكذلك لو كسر بعض من املفصل األعلى فشل م

سن رجل فاسود ما بقي ولو قال اقطع املفصل واترك ما يبس أو اكسر القدر املكسور واترك الباقي مل يكن له ذلك 
ض السن وإن قطع أصبعا فشلت إىل جنبها أخرى فال قصاص يف شيء من ذلك عند أيب حنيفة ولو كسر بع

فسقطت فال قصاص ولو قلع سن رجل فنبتت مكاهنا أخرى سقط األرش يف قول أيب حنيفة رمحه اهللا وقاال عليه 
األرش كامال وعن أيب يوسف رمحه اهللا أنه جتب حكومة عدل ولو قلع سن غريه فردها صاحبها يف مكاهنا ونبت 

لصقها فالتحمت ومن نزع سن رجل فانتزع املنزوعة عليه اللحم فعلى القالع األرش بكماله وكذا إذا قطع أذنه فأ
سنه سن النازع فنبتت سن األول فعلى األول لصاحبه مخسمائة درهم ولو ضرب إنسان سن إنسان فتحركت 

يستأين حوال فلو أجله القاضي سنة مث جاء املضروب وقد سقطت سنه فاختلفا قبل السنة فيما سقط بضربه فالقول 
ذلك بعد السنة فالقول للضارب ولو مل تسقط ال شيء على الضارب ولو مل تسقط  للمضروب وإن اختلفا يف

ولكنها اسودت جيب األرش يف اخلطأ على العاقلة ويف العمد يف ماله وال جيب القصاص وكذا إذا كسر بعضه 
عند أيب واسود الباقي وكذا لوامحر أو اخضر ومن شج رجال فالتحمت ومل يبق هلا أثر ونبت الشعر سقط األرش 

حنيفة وقال أبو يوسف جيب عليه أرش األمل وهو حكومة عدل وقال حممد أجرة الطبيب ومن ضرب رجال مائة 
سوطفجرحه فربأ منها فعليه أرش الضرب ومن قطع يد رجل خطأ مث قتله خطأ قبل الربء فعليه الدية وسقط أرش 

لقصاص فيه بشبهة فالدية يف مال القاتل وكل اليد ومن جرح رجال جراحة مل يقتص منه حىت يربأ وكل عمد سقط ا
أرش وجب بالصلح فهو يف مال القاتل وإذا قتل األب ابنه عمدا فالدية يف ماله يف ثالث سنني وكل جناية اعترف 

هبا اجلاين فهي يف ماله وال يصدق على عاقلته وعمد الصيب واجملنون خطأ وفيه الدية على العاقلة وكذلك كل جناية 
  سمائة فصاعدا واملعتوه كاجملنون موجبها مخ

  فصل يف اجلنني

وإذا ضرب بطن امرأة فألقت جنينا ميتا ففيه غرة وهي نصف عشر الدية وهي على العاقلة وجتب يف سنة ويستوي 
فيه الذكر واألنثى فإن ألقته حيا مث مات ففيه دية كاملة وإن ألقته ميتا مث ماتت األم فعليه دية بقتل اآلم وغرة 

ئها وإن ماتت األم من الضربة مث خرج اجلنني بعد ذلك حيا مث مات فعليه دية يف األم ودية يف اجلنني وإن مات بإلقا
مث ألقته ميتا فعليه دية يف األم وال شيء يف اجلنني وما جيب يف اجلنني موروث عنه وال يرثه الضارب حىت لو ضرب 

 يرث منها ويف جنني اآلمة إذا كان ذكرا نصف عشر قيمته لو بطن امرأته فألقت ابنه ميتا فعلى عاقلة األب غرة وال
كان حيا وعشر قيمته لو كان أنثى فإن ضربت فأعتق املوىل ما يف بطنها مث ألقته حيا مث مات ففيه قيمته حيا وال جتب 

تام يف مجيع هذه الدية وإن مات بعد العتق وال كفارة يف اجلنني واجلنني الذي قد استبان بعض خلقه مبنزلة اجلنني ال



  األحكام 
  باب ما حيدث الرجل يف الطريق  

ومن أخرج إىل الطريق األعظم كنيفا أو ميزابا أو جرصنا أو بىن دكانا فلرجل من عرض الناس أن ينزعه ويسع 
 للذي عمله أن ينتفع به ما مل يضرباملسلمني وليس ألحد من أهل الدرب الذي ليس بنافذ أن يشرع كنيفا وال ميزابا
إال بإذهنم وإذا أشرع يف الطريق روشنا أو ميزابا أو حنوه فسقط على إنسان فعطب فالدية على عاقلته وكذلك إذا 
تعثر بنقضه إنسان أو عطبت به دابة وإذا عطب بذلك رجل فوقع على آخرفماتا فالضمان على الذي أحدثه فيهما 

فقتله فال ضمان عليه وإن أصابه ما كان خارجا من  وإن سقط امليزاب نظر فإن أصاب ما كان منه يف احلائط رجال
احلائط فالضمان على الذي وضعه فيه ولو أصابه الطرفان مجيعا وعلم ذلك وجب نصف الدية وهدر النصف ولو مل 
يعلم أي طرف أصابه يضمن النصف ولو أشرع جناحا إىل الطريق مث باع الدار فأصاب اجلناح رجال فقتله أو وضع 

يق مث باع اخلشبة وبرىء إليه منها فتركها املشتري حىت عطب هبا إنسان فالضمان على البائع ولو خشبة يف الطر
وضع يف الطريق مجرا فأحرق شيئا يضمنه ولو حركته الريح إىل موضع آخر مث أحرق شيئا مل يضمنه ولو استأجر 

من العمل فالضمان عليهم وإن سقط  رب الدار العملة إلخراج اجلناح أو الظلة فوقع فقتل إنسانا قبل أن يفرغوا
بعد فراغهم فالضمان على رب الدار استحسانا وكذا إذا صب املاء يف الطريق فعطب به إنسان أو دابة وكذا إذا 

رش املاء أو توضأ خبالف ما إذا فعل ذلك يف سكة غري نافذة وهو من أهلها أو قعد أو وضع متاعه ولو تعمد املرور 
ط ال يضمن الراش ولو رش فناء حانوت بإذن صاحبه فضمان ما عطب على اآلمر يف موضع صب املاء فسق

استحسانا وإذا استأجر أجريا ليبين له يف فناء حانوته فتعقل به إنسان بعد فراغه من العمل فمات جيب الضمان على 
 طريق املسلمني أو اآلمر استحسانا ولو كان أمره بالبناء يف وسط الطريق فالضمان على األجري ومن حفر بئرا يف

وضع حجرا فتلف بذلك إنسان فديته على عاقلته وإن تلفت به هبيمة فضماهنا يف ماله ولو وضع حجرا فنحاه غريه 
عن موضعه فعطب به إنسان فالضمان على الذي حناه ويف اجلامع الصغري يف البالوعة حيفرها الرجل يف الطريق فإن 

ضمن وإن كان بغري أمره فهو متعد وكذا إن حفره يف ملكه مل يضمن وكذا أمره السلطان بذلك أو أجربه عليه ملي
إذا حفره يف فناء داره ولو حفر يف الطريق ومات الواقع فيه جوعا أو غما الضمان على احلافر عند أيب حنيفة وإن 

أهنا يف غري فنائه  استأجر إجراء فحفروها له يف غري فنائه فذلك على املستأجر وال شيء على األجراء إن مل يعلموا
وإن علموا ذلك فالضمان على األجراء وإن قال هلم هذا فنائي وليس له فيه حق احلفر فحفروه فمات فيه إنسان 

فالضمان على األجراء قياسا ويف االستحسان الضمان على املستأجر ومن جعل قنطرة بغري إذن اإلمام فتعمد رجل 
ل القنطرة وكذلك أن وضع خشبة يف الطريق فتعمد رجل املرور املرور عليها فعطب فال ضمان على الذي جع

عليها ومن محل شيئا يف الطريق فسقط على إنسان فعطب به فهو ضامن وكذا إذا سقط فتعثر به إنسان وإن كان 
رداء قد لبسه فسقط عنه فعطب به إنسان مل يضمن وإذا كان املسجد للعشرية فعلق رجل منهم فيه قنديال أو جعل 

بواري أو حصاة فعطب به رجل مل يضمن وإن كان الذي فعل ذلك من غري العشرية ضمن وهذا عند أيب حنيفة فيه 
وقاال ال يضمن يف الوجهني وإن جلس فيه رجل منهم فعطب به رجل مل يضمن إن كان يف الصالة وإن كان يف غري 

لسا لقراءة القرآن أو للتعليم أو الصالة ضمن وهذا عند أيب حنيفة وقاال ال يضمن على كل حال ولو كان جا
للصالة أو نام فيه يف أثناء الصالة أو نام يف غري الصالة أو مر فيه مار أو قعد فيه حلديث فهو هذا االختالف وأما 

املعتكف فقد قيل على هذا االختالف وقيل ال يضمن باالتفاق وإن جلس رجل من غري العشرية فيه يف الصالة 
  أن ال يضمن  فتعقل به إنسان ينبغي



  فصل يف احلائط املائل

وإذا مال احلائط إىل طريق املسلمني فطولب صاحبه بنقضه وأشهد عليه فلم ينقضهفي مدة يقدر على نقضه حىت 
سقط ضمن ما تلف به من نفس أو مال ولو بىن احلائط مائال ىف االبتداء قالوا يضمن ما تلف بسقوطه من غري 

جل وامرأتني على التقدم وإن مال إىل دار رجل فاملطالبة إىل مالك الدار خاصة ولو إشهاد وتقبل شهادة رجلني أو ر
سقط احلائط املائل على إنسان بعد اإلشهاد فقتله فتعثر بالقتيل غريه فعطب ال يضمنه وإن عطب بالنقض ضمنه ولو 

ه وإذا كان احلائط عطب جبرة كانت على احلائط فسقطت بسقوطه وهي ملكه ضمنه وإن كان ملك غريه ال يضمن
بني مخسة رجال أشهد على أثرهم فقتل إنسانا ضمن مخس الدية ويكون ذلك على عاقلته وإن كانت دار بني ثالثة 
نفر فحفر أحدهم فيها بئرا واحلفر كان بغري رضا الشريكني اآلخرين أو بىن حائطا فعطب به إنسان فعليه ثلثا الدية 

  ه اهللا وقاال عليه نصف الدية على عاقلته يف الفصلني على عاقلته وهذا عند أيب حنيفة رمح
  باب جناية البهيمة واجلناية عليها  

الراكب ضامن ملا أوطأت الدابة ما أصابت بيدها أو رجلها أو رأسها أو كدمت أو خبطت وكذا إذا صدمت وال 
ت بيدها أو برجلها حصاة أو يضمن ما نفحت برجلها أو ذنبها فإن أوقفها يف الطريق ضمن النفحة أيضا وإن إصاب

نواة أو أثارت غبارا أو حجرا صغريا ففقأ عني إنسان أو أفسد ثوبه مل يضمن وإن كان حجرا كبريا ضمن فإن راثت 
أو بالت يف الطريق وهي تسري فعطب به إنسان مل يضمن وكذا إذا أوقفها لذلك والسائق ضامن ملا أصابت بيدها أو 

بت بيدها دون رجلها ويف اجلامع الصغري وكل شيء ضمنه الراكب ضمنه السائق رجلها والقائد ضامن ملا أصا
والقائدإال أن على الراكب الكفارة فيما أوطأته الدابة بيدها أو برجلها وال كفارة عليهما وال على الراكب فيما 

فماتا فعلى عاقلة كل وراء اإليطاء ولو كان راكب وسائق قيل يضمن السائق ما أوطأت الدابة وإذا اصطدم فارسان 
منهما دية اآلخر ومن ساق دابة فوقع السرج على رجل فقتلهضمن وكذا على هذا سائر أدواته كاللجام وحنوه 

وكذا ما حيمل عليها ومن قاد قطارا فهو ضامن ملا أوطأ فإن وطىء بعري إنسانا ضمن به القائد والدية على العاقلة 
ربط رجل بعريا إىل القطار والقائد ال يعلم فوطىء املربوط إنسانا فقتله  وإن كان معه سائق فالضمان عليهما وإن

فعلى عاقلة القائد الدية مث يرجعون هبا عل عاقلة الرابط ومن أرسل هبيمة وكان هلا سائقا فأصابت يف فورها يضمنه 
من املرسل وإن ولو أرسل طريا أو ساقه فأصاب يف فوره مل يضمن ولو أرسل هبيمة فأفسدت زرعا على فوره ض

مالت ميينا أو مشاال وله طريق آخر ال يضمن ولو انفلتت الدابة فأصابت ماال أو آدميا ليال أو هنارا ال ضمان على 
صاحبها شاة لقصاب فقئت عينها ففيها ما نقصها ويف عني بقرة اجلزار وجزوره ربع القيمة وكذا يف عني احلمار 

طريق فضرهبا رجل أو خنسها فنفحت رجال أو ضربته بيدها أو نفرت والبغل والفرس ومن سار على دابة يف ال
فصدمته فقتلته كان ذلك على الناخس دون الراكب وإن نفحت الناخس كان دمه هدرا وإن ألقت الراكب فقتلته 

كان ديته على عاقلة الناخس ولو وثبت بنخسه على رجل أو وطئته فقتلته كان ذلك على الناخس دون الراكب 
ئت رجال يف سريها وقد خنسها الناخس بإذن الراكب فالدية عليهما نصفني مجيعا إذا كانت يف فورها الذي ولو وط

خنسها ومن قاد دابة فنخسها رجل فانفلتت من يد القائد فأصابت يف فورها فهو على الناخس وكذا إذا كان هلا 
  لته فالضمان على من نصب ذلك الشيء سائق فنخسها غريه ولو خنسها شيء منصوب يف الطريق فنحت إنسانا فقت

  باب جناية اململوك واجلناية عليه  
وإذا جىن العبد جناية خطأ قيل ملواله إما أن تدفعه هبا أو تفديه فإن دفعه ملكه ويل اجلناية وإن فداه فداه بأرشها 

ن حكم اجلناية الثانية كحكم وكل ذلك يلزمه حاال وأيهما اختاره وفعله ال شيء لويل اجلناية غريه فإن عاد فجىن كا



اجلناية األوىل وإجنىن جنايتني قيل للموىل إما أن تدفعه إىل ويل اجلنايتني يقتسمانه على قدر حقيهما وإما أن تفديه 
بأرش كل واحد منهما وإن كانوا مجاعة يقتسمون العبد املدفوع على قدر حصصهم وإن فداه فداه جبميع أروشهم 

 آخر يقتسمانه أثالثا وللموىل أن يفدى من بعضهم ويدفع إىل بعضهم مقدار ما تعلق به ولو قتل واحدا وفقأ عني
حقه من العبد فإن أعتقه املوىل وهو ال يعلم باجلناية ضمن األقل من قيمته ومن أرشها وإن أعتقه بعد العلم باجلناية 

ر فهو خمتارللفداء إن فعل ذلك وإذا وجب عليه األرش ومن قال لعبده إن قتلت فالنا أو رميته أو شججته فأنت ح
قطع العبد يد رجل عمدا فدفع إليه بقضاء أو بغري قضاء فأعتقه مث مات من قطع اليد فالعبد صلح باجلناية وإن مل 
يعتقه رد على املوىل وقيل لألولياء اقتلوه أو اعفوا عنه وإذا جىن العبد املأذون له جناية وعليه ألف درهم فأعتقه 

يعلم باجلناية فعليه قيمتان قيمة لصاحب الدين وقيمة ألولياء اجلناية وإذا استدانت األمة املأذون هلا أكثر  املوىل ومل
من قيمتها مث ولدت فإنه يباع الولد معها يف الدين وإن جنت جناية مل يدفع الولد معها وإذا كان العبد لرجل زعم 

جل الزاعم خطأ فال شيء له وإذا أعتق العبد فقال لرجل قتلت رجل آخر أنه مواله أعتقه فقتل العبد وليا لذلك الر
أخاك خطأوأنا عبد وقال اآلخر قتلته وأنت حر فالقول قول العبد ومن أعتق جارية مث قال هلا قطعت يدك وأنت 
نيفة أميت وقالت قطعتها وأنا حرة فالقول قوهلاوكذلك كل ما أخذ منها إال اجلماع والغلة استحسانا وهذا عند أيب ح

وأيب يوسف وقال حممد ال يضمن إال شيئا قائما بعينه يؤمر برده عليها وإذا أمر العبد احملجور عليه صبيا حرا بقتل 
رجل فقتله فعلى عاقلة الصيب الدية وال شيء على اآلمر وكذلك إن أمر عبدا خياطب موىل القاتل بالدفع أو الفداء 

ان فعفا أحد ويل كل واحد منهما فإن املوىل يدفع نصفه اآلخرين أو وإذا قتل العبد رجلني عمدا ولكل منهما ولي
يفديه بعشرة آالف درهم فإن كان قتل أحدمها عمدا واآلخر خطأ فعفا أحد ويل العمد فإن فداه املوىل فداه خبمسة 

ه لويل اخلطأ عشر ألفا مخسة آالف للذي مل يعفمن ويل العمد وعشرة آالف لويل اخلطأ وإن دفعه إليهم أثالثا ثلثا
وثلثه لغري العايف من ويل العمد عند أيب حنيفة رمحه اهللا وقاال يدفعه أرباعا ثالثة أرباعه لويل اخلطأ وربعه لويل العمد 

وإذا كان عبد بني رجلني فقتل موىل هلما فعفا أحدمها بطل اجلميع عند أيب حنيفة رمحه اهللا وقاال يدفع الذي عفا 
  يفديه بربع الدية نصف نصيبه إىل اآلخر أو 

  فصل

ومن قتل عبدا خطأ فعليه قيمته ال تزاد على عشرة آالف درهم فإن كانت قيمته عشرة آالف درهم أو أكثر قضي 
له بعشرة آالف إال عشرة ويف األمة إذا زادت قيمتها على الدية مخسة آالف إال عشرة ويف يد العبد نصف قيمته ال 

قطع يد عبد فأعتقه املوىل مث مات من ذلك فإن كان له ورثة غرياملوىل فال يزاد على مخسة آالف إال مخسة ومن 
قصاص فيه وإال اقتص منه وهذا عند أيب حنيفة وأيب يوسف رمحهما اهللا وقال حممد رمحه اهللا ال قصاص يف ذلك 

جا فأوقع وعلى القاطع أرش اليد وما نقصه ذلك إىل أن يعتقه ويبطل الفضل ومن قال لعبديه أحدكما حر مث ش
العتق على أحدمها فأرشهما للموىل ولو قتلهما رجل جتب دية حر وقيمة عبد ومن فقأ عيين عبد فإن شاء املوىل دفع 
عبده وأخذ قيمته وإن شاء أمسكه وال شيء له من النقصان عند أيب حنيفة رمحه اهللا وقاال إن شاء أمسك وأخذ ما 

  نقصه وإن شاء دفع العبد وأخذ قيمته 

  جناية املدبر وأم الولد فصل يف



وإذا جىن املدبر أو أم الولد جناية ضمن املوىل األقل من قيمته ومن أرشها وجنايات املدبر وإن توالت ال توجب إال 
قيمة واحدة فإن جىن جناية أخرى وقد دفع املوىل القيمة إىل ويل األوىل بقضاء فال شيء عليه وإن كان املوىل دفع 

ويل باخليار إن شاء اتبع املوىل وإن شاء اتبع ويل اجلناية وهذا عند أيب حنيفة رمحه اهللا وقاال ال القيمة بغري قضاء فال
شيء على املوىل وإذا أعتق املوىل املدبروقد جىن جنايات مل تلزمه إال قيمة واحدة وأم الولد مبنزلة املدبر يف مجيع ما 

  ال يلزمه به شيء عتق أو مل يعتق وصفنا وإذا أقر املدبر جبناية اخلطأ مل جيز إقراره و
  باب غصب العبد واملدبر والصيب واجلناية يف ذلك  

ومن قطع يد عبده مث غصبه رجل ومات يف يده من القطع فعليه قيمته أقطع وإن كان املوىل قطع يده يف يد الغاصب 
عليه فمات يف يده فهو  فمات من ذلك يف يد الغاصب ال شيء عليه وإذاغصب العبد احملجور عليه عبدا حمجورا

ضامن ومن غصب مدبرا فجىن عنده جناية مث رده على املوىل فجىن عنده جناية أخرى فعلى املوىل قيمته بينهما 
نصفان ويرجع املوىل بنصف قيمته على الغاصب ويدفعه إىل ويل اجلناية األوىل مث يرجع بذلك على الغاصب وهذا 

وقال حممد رمحه اهللا يرجع بنصف قيمته فيسلم له وإن كان جىن عنداملوىل  عند أيب حنيفة وأيب يوسف رمحهما اهللا
فغصبه رجل فجىن عنده جناية أخرى فعلى املوىل قيمته بينهما نصفان ويرجع بنصف القيمة على الغاصب ومن 

غاصب بنصف غصب عبدا فجىن يف يده مث رده فجىن جناية أخرى فإن املوىل يدفعه إىل ويل اجلنايتني مث يرجع على ال
القيمة فيدفعه إىل األول ويرجع به على الغاصب وهذا عند أيب حنيفة وأيب يوسف رمحهما اهللا وقال حممد رمحه اهللا 
يرجع بنصف القيمة فيسلم له وإن جىن عند املوىل مث غصبه فجىن يف يده دفعه املوىل نصفني ويرجع بنصف قيمته 

ا فجىن عنده جناية مث رده على املوىل مث غصبه مث جىن عنده جناية فيدفعه إىل األول وال يرجع به ومن غصب مدبر
فعلى املوىل قيمته بينهما نصفان مث يرجع بقيمته على الغاصب فيدفع نصفها إىل األول ويرجع به على الغاصب ومن 

 غصب صبيا حرا فمات يف يده فجأة أو حبمى فليس عليه شيء وإن مات من صاعقة أو هنشة حية فعلى عاقلة
الغاصب الدية استحسانا وإذا أودع صيب عبدا فقتله فعلى عاقلته الدية وإن اودع طعاما فأكله مل يضمن وإن 

  استهلك ماال ضمن
  باب القسامة  

وإذا وجد القتيل يف حملة وال يعلم من قتله استحلف مخسون رجال منهم يتخريهم الويل باهللا ما قتلناه وال علمنا له 
على أهل احمللة بالدية وال يستحلف الويل ومن أىب منهم اليمني حبس حىت حيلف وإن مل  قاتال وإذا حلفوا قضي

يكمل أهل احمللة كررت األميان عليهم حىت تتم مخسني وال قسامة على صيب وال جمنون وال امرأة وال عبد وإن وجد 
أوالنصف ومعه الرأس يف حملة فعلى ميتا ال أثر به فال قسامة وال دية ولو وجد بدن القتيل أو أكثر من نصف البدن 

أهلها القسامة والدية وإن وجد نصفه مشقوقا بالطول أو وجد أقل من النصف ومعه الرأس أو وجد يده أو رجله 
أو رأسه فال شيء عليه ولو وجد فيهم جنني أو سقط ليس به أثر الضرب فال شيء على أهل احمللة وإن كان به أثر 

القسامة والدية عليهم وإن كان ناقص اخللق فال شيء عليهم وإذا وجد القتيل على الضرب وهو تام اخللق وجبت 
دابة يسوقها رجل فالدية على عاقلته دون أهل احمللة فإن اجتمعوا فعليهم وإن مرت دابة بني القريتني وعليها قتيل 

وال تدخل السكان يف القسامة مع فهو على أقرهبما وإن وجد القتيل يف دار إنسان فالقسامة عليه والدية على عاقلته 
املالك عند أيب حنيفة رمحها اهللا وقال ابو يوسف رمحه اهللا هو عليهم مجيعا وهي على أهل اخلطة دون املشترين عند 
أيب حنيفة وحممد وقال أبو يوسف الكل مشتركون وإن بقي واحد منهم فكذلك وإن مل يبق واحد منهم بأن باعوا 

وإذا وجد قتيل يف دار فالقسامة على رب الدار وعلى قومه وتدخل العاقلة يف القسامة إن كلهم فهو على املشترين 



كانوا حضورا وإن كانوا غيبا فالقسامة على رب الدار ويكرر عليه االميان وإن وجد القتيل يف دار مشتركة نصفها 
ضها حىت وجد فيها قتيل فهو لرجل وعشرها لرجل وآلخر ما بقي فهو على رؤوس الرجال ومن اشترى دارا ومل يقب

على عاقلة البائع وإن كان يف البيع خيار ألحدمها فهو على عاقلة الذيفي يده ومن كان يف يده دار فوجد فيها قتيل 
مل تعقله العاقلة حىت تشهد الشهود أهنا للذي يف يده وإن وجد قتيل يف سفينة فالقسامة على من فيها من الركاب 

مسجد حملة فالقسامة على أهلها وإن وجد يف املسجد اجلامع أو الشارع األعظم فال قسامة واملالحني وإن وجد يف 
فيه والدية على بيت املال ولو وجد يف السوق إن كان مملوكا فعند أيب يوسف رمحه اهللا جتب على السكان وعندمها 

ال ولو وجد يف السجن فالدية على على املالك وإن مل يكن مملوكا كالشوارع العامة اليت بنيت فيها فعلى بيت امل
بيت املال وعلى قول أيب يوسف رمحه اهللا الدية والقسامة على أهل السجن وإن وجد يف برية ليس بقرهبا عمارة فهو 

هدر وإن وجد بني قريتني كان على أقرهبما وإن وجد يف وسط الفرات مير به املاء فهو هدر وإن كان حمتبسا 
قرى من ذلك املكان وإن ادعى الوىل على واحد من أهل احمللة بعينه مل تسقط القسامة بالشاطىء فهو على أقرب ال

عنهم وإن ادعى على واحد من غريهم سقطت عنهم وإذا التقى قوم بالسيوف فأجلوا عن قتيل فهو على أهل احمللة 
وال على أولئك حىت  إال أن يدعي األولياء على أولئك أو على رجل منهم بعينه فلم يكن على أهل احمللة شيء

يقيموا البينة ولو وجد قتيل يف معسكر قاموا بفالة من األرض ال ملك ألحد فيها فإن وجد يف خباء أو فسطاط 
فعلى من يسكنها الدية والقسامة وإن كان خارجا من الفسطاط فعلى أقرب األخبية وإن كان القوم لقوا قتاال 

إن كان لألرض مالك فالعسكر كالسكان فيجب على املالك عند أيب ووجد قتيل بني أظهرهم فال قسامة وال دية و
حنيفة خالفا أليب يوسف وإذا قال املستحلف قتله فالن استحلف باهللا ما قتلت وال عرفت له قاتال غري فالن وإذا 

  شهد اثنان من أهل احمللة على رجل من غريهم أنه قتل مل تقبل شهادهتما 
لة يعينه فشهد شاهدان من أهلها عليه مل تقبل الشهادة ومن جرح يف قبيلة فنقل ولو ادعى على واحد من أهل احمل

  إىل أهله فمات 
من تلك اجلراحة فإن كان صاحب فراش حىت مات فالقسامة والدية على القبيلة وهذا قول أيب حنيفة رمحه اهللا وقال 

مله إنسان إىل أهله فمكث يوما أو يومني مث أبو يوسف رمحه اهللا ال قسامة وال دية ولو أن رجال معه جريح به رمقح
مات مل يضمن الذي محله إىل أهله يف قول ايب يوسف رمحه اهللا ويف قياس قول أيب حنيفة رمحه اهللا يضمن ولو وجد 

رجل قتيال يف دار نفسه فديته على عاقلته لورثته عند أيب حنيفة رمحه اهللا وقال أبو يوسف وحممد وزفر رمحهم اهللا ال 
فيه ولو أن رجلني كانا يف بيت وليس معهما ثالث فوجد أحدمها مذبوحا قال أبو يوسف يضمن اآلخر الدية شي 

وقال حممد ال يضمنه ولو وجد قتيل يف قرية المرأة فعند أيب حنيفة وحممد عليها القسامة تكرر عليها األميان والدية 
على العاقلة أيضا ولو وجد رجل قتيال يف أرض رجل على عاقلتها أقرب القبائل إليها يف النسب وقال أبو يوسف 

  جانب قرية ليس صاحب األرض من أهلها قال هو على صاحب األرض
  كتاب املعاقل 

والدية يف شبه العمد واخلطأ وكل دية جتب بنفس القتل على العاقلة والعاقلة الذين يعقلون والعاقلة أهل الديوان إن 
ن عطاياهم يف ثالث سنني فإن خرجت العطايا يف أكثر من ثالث سنني أو أقل كان القاتل من أهل الديوان يؤخذ م

أخذ منها ومن مل يكن من أهل الديوان فعاقلته قبيلته وتقسم عليهم يف ثالث سنني ال يزاد الواحد على أربعة دراهم 
العصبات ولو كانت يف كل سنة وينقص منها وإن مل يكن تتسع القبيلة لذلك ضم إليهم أقرب القبائل على ترتيب 

عاقلة الرجل أصحاب الرزق يقضى بالدية يف أرزاقهم يف ثالث سنني يف كل سنة الثلث وأدخل القاتل مع العاقلة 



فيكون فيما يؤدى كأحدهم وليس على النساء والذرية ممن كان له حظ يف الديوان عقل وال يعقل أهل مصر عن 
كان منزله بالبصرة وديوانه بالكوفة عقل عنه أهل الكوفة مصر آخر ويعقل أهل كل مصر عن أهل سوادهم ومن 

ومن جىن جناية من أهل املصر وليس له يف الديوان عطاء وأهل البادية أقرب إليه ومسكنه املصر عقل عنه أهل 
الديوان من ذلك املصر ولو كان البدوي نازال يف املصر ال مسكن له فيهال يعقله أهل املصر وإن كان ألهل الذمة 

واقل معروفة يتعاقلون هبا فقتل أحدهم قتيال فديته على عاقلته مبنزلة املسلم وإن مل تكن هلم عاقلة معروفة فالدية يف ع
ماله يف ثالث سنني من يوم يقضى هبا عليه وال يعقل كافر عن مسلم وال مسلم عن كافر وعاقلة املعتق قبيلة مواله 

تعقل العاقلة أقل من نصف عشر الدية وتتحمل نصف العشر فصاعدا وما  وموىل املواالة يعقل عنه مواله وقبيلته وال
نقص من ذلك يكون يف مال اجلاين وال تعقل العاقلة جناية العمد وال ما لزم بالصلح أو باعتراف اجلاين إال أن 

نني من يوم يصدقوه ومن أقر بقتل خطأ ومل يرفعواإىل القاضي إال بعد سنني قضي عليه بالدية يف ماله يف ثالث س
يقضى ولو تصادق القاتل ووىل اجلناية على أن قاضي بلد كذا قضى بالدية على عاقلته بالكوفة بالبينة وكذهبما 

العاقلة فال شيء على العاقلة ومل يكن عليه شيء يف ماله إال أن يكون له عطاء معهم فحينئذ يلزمه بقدر حصته وإذا 
اقلته قيمته وابن املالعنة تعقله عاقلة أمه فإن عقلوا عنه مث ادعاه األب جىن احلر على العبد فقتله خطأ كان على ع

  رجعت عاقلة األم مبا أدت على عاقلة األب يف ثالث سنني من يوم يقضى القاضي لعاقلة األم على عاقلة األب
  كتاب الوصايا 

  باب يف صفة الوصية ما جيوز من ذلك وما يستحب منه وما يكون رجوعا عنه  
غري واجبة وهي مستحبة وال جتوز مبا زاد على الثلث إال أن جييزها الورثة بعد موته وهم كبار وال معترب  الوصية

بإجازهتم يف حال حياته وكل ما جاز بإجازة الوارث يتملكه اجملاز له من قبل املوصي وال جتوز للقاتل عامدا كان أو 
أيب حنيفة وحممد رمحهما اهللا وقال أبو يوسف رمحه اهللا ال خاطئا بعد أن كان مباشرا ولو إجازهتا الورثة جاز عند 

جتوز وال جتوز لوارثه واهلبة من املريض للوارث يف هذا نظري الوصية إال أن جتيزها الورثة وجيوز أن يوصي املسلم 
املوصى له  للكافروالكافر للمسلم ويف اجلامع الصغري الوصية ألهل احلرب باطلة وقبول الوصية بعد املوت فإن قبلها

حال احلياة أو ردها فذلك باطل ويستحب أن يوصي اإلنسان بدون الثلث واملوصى به ميلك بالقبول إال يف مسألة 
واحدة وهو أن ميوت املوصي مث ميوت املوصى له قبل القبول فيدخل املوصى به يف ملك ورثته ومن أوصى وعليه 

اء وال تصح وصية الصيب وال تصح وصية املكاتب وإن ترك وفاء دين حييط مباله مل جتز الوصية إال أن يربئه الغرم
وجتوز الوصية للحمل وباحلمل إذا وضع ألقل من ستة أشهر ومن وقت الوصية ومن أوصى جبارية إال محلها صحت 

الوصية واالستثناء وجيوز للموصي الرجوع عن الوصية وإذا صرح بالرجوع أو فعل ما يدل على الرجوع كان 
جحد الوصية مل يكن رجوعا ولو قال كل وصية أوصيت هبا لفالن فهي حرام وربا ال يكون رجوعا  رجوعا وإن

خبالف ما إذا قال فهي باطلة ولو قال أخرهتا ال يكون رجوعا خبالف ما إذا قال تركت ولو قال العبد الذي أوصيت 
خر وكذا إذا قال فهو فالن وارثي به لفالن فهو لفالن كان رجوعا خبالف ما غذا أوصى به لرجل مث أوصى به آل

يكون رجوعا عن األول ولو كان فالن اآلخر ميتا حني أوصى فالوصية األوىل على حاهلا ولو كان فالن حني قال 
  ذلك حيا مث مات قبل موت املوصي فهي للورثة 

  باب الوصية بثلث املال  
ث بينهما وإن أوصى ألحدمها بالثلث ولآلخر ومن أوصى لرجل بثلث ماله وآلخر بثلث ماله ومل جتز الورثة فالثل

بالسدس فالثلث بينهما أثالثا وإن أوصى ألحدمها جبميع ماله ولآلخر بثلث ماله ومل جتز الورثه فالثلث بينهما على 



أربعة أسهم عندمها وقال أبو حنيفة رمحه اهللا الثلث بينهما نصفان وال يضرب أبو حنيفة للموصى له مبا زاد على 
ال يف احملاباة والسعاية والدراهم املرسلة وإذا أوصى بنصيب ابنه فالوصية باطلة ولو اوصى مبثل نصيب ابنه الثلث إ

جاز ومن اوصى بسهممن ماله فله أخس سهام الورثة إال أن ينقص عن السدس فيتم له السدس وال يزاد عليه وهذا 
يزاد على الثلث إال أن جييز الورثة ولو أوصى جبزء من عند أيب حنيفة رمحه اهللا وقاال له مثل نصيب أحد الورثة وال 

ماله قيل للورثة أعطوه ما شئتم ومن قال سدس مايل لفالن مث قال يف ذلك اجمللس أو يف جملس آخر له ثلث مايل 
وأجازت الورثة فله ثلث املال ويدخل السدس فيه ومن قال سدس مايل لفالن مث قال يف ذلك اجمللس أو يف غريه 

ايل لفالن فله سدس واحد ومن أوصى بثلث درامهه أو بثلث غنمه فهلك ثلثا ذلك وبقي ثلثه وهو خيرج سدس م
من ثلث ما بقي من ماله فله مجيع ما بقي ولو أوصى بثلث ثيابه فهلك ثلثاها وبقي ثلثها وهو خيرج من ثلث ما بقي 

من رقيقه فمات اثنان مل يكن له إال ثلث الباقي من ماله مل يستحق إال ثلث ما بقي من الثياب ولو أوصى بثلث ثالثة 
وكذا الدور املختلفة ومن أوصى لرجل بألف درهم وله مال عني ودين فإن خرج األلف من ثلث العني دفع إىل 

املوصى له ومن أوصى لزيد وعمرو بثلث فإذا ماله عمرو ميت فالثلث كله لزيد ومن أوصى بثلث ماله وال مال له 
حق املوصى له ثلث ما ميلكه عند املوت ومن أوصى بثلث ماله ألمهات أوالده وهن ثالث واكتسب ماال است

وللفقراء واملساكني فلهن ثالثة أسهم من خسمة أسهم ولو أوصى بثلثه لفالن وللمساكني فنصفه لفالن ونصفه 
مسكني واحد عندمها  للمساكني عندمها وعند حممد ثلثه لفالن وثلثا للمساكني ولو أوصى للمساكني له صرفه إىل

وعنده ال يصرف إال إىل مسكينني ومن أوصى لرجل مبائة درهم وآلخر مبائة مث قال آلخر قد أشركتك معهما فله 
ثلث كل مائة ومن قال لفالن علي دين فصدقوه فإنه يصدق إىل الثلث وإن أوصى بوصايا غري ذلك يعزل الثلث 

ال ألصحاب الوصايا صدقوه فيما شئتم ويقال للورثة صدقوه فيما ألصحاب الوصايا والثلثان للورثة وإذا عزل يق
شئتم فيؤخذ أصحاب الثلث بثلث ما أقروا والورثة بثلثي ما أقروا ومن أوصى ألجنيب ولوارثه فلألجنيب نصف 

الوصية وتبطل وصية الوارث ومن كان له ثالثة أثواجبيد ووسط ورديء فأوصى بكل واحد لرجل فضاع ثوب وال 
يها هو والورثة جتحد ذلك فالوصية باطلة إال أن يسلم الورثة الثوبني الباقيني فإن سلموا زال املانع وهو يدري أ

اجلحود فيكون لصاحب اجليد ثلثا الثوب األجود ولصاحب األوسط ثلث اجليد وثلث األدون فثبت األدون 
دمها ببيت بعينه لرجل فإهنا تقسم فإن ولصاحب األدون ثلثا الثوب األدون وإذا كانت الدار بني رجلني فأوصى أح

وقع البيت يف نصيب املوصي فهو للموصى له وإن وقع يف نصيب اآلخر فللموصى له مثل ذرع البيت ومن أوصى 
من مال رجل آلخر بألف بعينه فأجاز صاحب املال بعد موت املوصي فإن دفعه فهو جائز وله أن مينع وإذا اقتسم 

أقر أحدمها لرجل أن األب أوصى بثلث ماله فإن املقر يعطيه ثلث ما يف يده ومن أوصى  اإلبنان تركة األب الفا مث
لرجل جبارية فولدت بعد موت املوصي ولدا وكالمها خيرجان من الثلث فهما للموصى له وإن مل خيرجا من الثلث 

ذلك من األم فإن فضل ضرب بالثلث وأخذ ما خيصه منهما مجيعا يف قول أيب يوسف وحممد وقال أبو حنيفة يأخذ 
  شيء أخذه من الولد وهذا إذا ولدت قبل القسمة فإن ولدت بعد القسمة فهو للموصى له 

  فصل يف اعتبار حالة الوصية

وإذا أقر املريض المرأة بدين أو أوصى هلا بشيء أو وهب هلا مث تزوجها مث مات جاز اإلقرار وبطلت الوصية واهلبة 
وابنه نصراين أو وهب له أو أوصى له فأسلم االبن قبل موته بطل ذلك كله واملقعد وإذا أقر املريض البنه بدين 

واملفلوج واألشل واملسلول إذا تطول ذلك وال خياف منه املوت فهبته من مجيع املال وإن وهب عندما أصابه ذلك 



  ومات من أيامه فهو من الثلث إذا صار صاحب فراش
  باب العتق يف مرض املوت  

 مرضه عبدا أو باع وحاىب أو وهب فذلك كله جائز وهو معترب من الثلث ويضرب به مع أصحاب ومن أعتق يف
الوصايا وإن حاىب مث أعتق وضاق الثلث عنهما فاحملاباة أوىل عند أيب حنيفة رمحه اهللا ومن أعتق مث حاىب فهما سواء 

بد فهلك منها درهم مل يعتق عنه مبا بقي عند أيب وقاال العتق أوىل يف املسألتني ومن أوصى بأن يعتق عنه هبذه املائة ع
حنيفة رمحه اهللا وإن كانت وصيته حبجة حيج عنه مبا بقي من حيث يبلغ وإن مل يهلك منها وبقي شيء من احلجة يرد 

على الورثة وقاال يعتق عنه مبا بقي ومن ترك ابنني ومائة درهم وعبدا قيمته مائة درهم وقد كان أعتقه يف مرضه 
ز الوارثان ذلك مل يسع يف شيء ومن أوصى بعتق عبده مث مات فجىن جناية ودفع هبا بطلت الوصية ومن أوصى فأجا

بثلث ماله آلخر فأقر املوصى له الوراث أن امليت أعتق هذا العبد فقال املوصى له أعتقه يف الصحة وقال الوارث 
يفضل من الثلث شيء أو تقوم له البينة أن العتق  أعتقه يف املرض فالقول قول الوارث وال شيء للموصى به إال أن

يف الصحة ومن ترك عبدا فقال للوارث أعتقين أبوك يف الصحة وقال رجل يل على أبيك ألف درهم فقال صدقتما 
  فإن العبد يسعى يف قيمته عند أيب حنيفة رمحه اهللا وقاال يعتق وال يسعى يف شيء 

  فصل

 قدمت الفرائض منها قدمها املوصي أو أخرها مثل احلج والزكاة والكفارات ومن أوصى بوصايا من حقوق اهللا تعاىل
فإن تساوت يف القوة بدىء مبا قدمه املوصى إذا ضاق عنها الثلث وما ليس بواجب قدم منه ما قدمه املوصي ومن 

من حيث تبلغ ومن أوصى حبجة اإلسالم أحجوا عنه رجال من بلده حيج راكبا فإن مل تبلغ الوصية النفقة أحجوا عنه 
  خرج من بلده حاجا فمات يف الطريق وأوصى أن حيج عنه حيج عنه من بلده 

  باب الوصية لألقارب وغريهم  
ومن أوصى جلريانه فهم املالصقون عند أيب حنيفة رمحه اهللا وقاال هم املالصقونوغريهم ممن يسكن حملة املوصي 

لكل ذي رحم حمرم من امرأته وكذا يدخل فيه كل ذي رحم وجيمعهم مسجد احمللة ومن أوصى ألصهاره فالوصية 
حمرم من زوجة أبيه وزوجة ابنه وزوجة كل ذي رحم حمرم منه ولو مات املوصي واملرأة يف نكاحه أو يف عدته من 

طالق رجعي فالصهر يستحق الوصية وإن كانت يف عدته من طالق بائن ال يستحقها ومن أوصى ألختانه فالوصية 
ت رحم حمرم منه وكذا حمارم األزواج ومن أوصى ألقاربه فهي لألقرب فاألقرب من كل ذي رحم لزوج كل ذا

حمرم منه وال يدخل فيه الوالدان والولد ويكون ذلك لإلثنني فصاعدا وهذا عند أيب حنيفة رمحه اهللا وقال صاحباه 
ان وخاالن فالوصية لعميه ولو ترك الوصية لكل من ينسب إىل أقصى أب له يف اإلسالم وإذا أوصى ألقاربه وله عم

عما وخالني فللعم نصف الوصية والنصف للخالني ومن أوصى ألهل فالن فهي على زوجته عند أيب حنيفة رمحه اهللا 
وقاال كل من يعوهلم وتضمهم نفقته ولو أوصى آلل فالن فهو ألهل بيته ولو أوصى ألهل بيت فالن يدخل فيه أبوه 

فالوصية بينهم والذكر واألنثى فيه سواء ومن أوصى لورثة فالن فالوصية بينهم للذكر  وجده ومن أوصى لولد فالن
  مثل حظ األنثيني 

  باب الوصية بالسكىن واخلدمة والثمرة  
وجتوز الوصية خبدمة عبده وسكىن داره سنني معلومة وجتوز بذلك أبدا فإن خرجت رقبة العبد من الثلث يسلم إليه 

له غريه خدم الورثة يومني واملوصى له يوما فإذا مات املوصى له عاد إىل الورثة ولو مات  ليخدمه وإن كان ال مال



املوصى له يف حياة املوصي بطلت ومن أوصى آلخر بثمرة بستانه مث مات وفيه مثرة فله هذه الثمرة وحدها وإن قال 
له بغلة بستانه فله الغلة القائمة وغلته  له مثرة بستاين أبدا فله هذه الثمرة ومثرته فيما يستقبل ما عاش وإن أوصى

فيما يستقبل ومن أوصى لرجل بصوف غنمه أبدا أو بأوالدها أو بلبنها مث مات فله ما يف بطوهنامن الولد وما يف 
  ضروعها من اللنب وما على ظهورها من الصوف يوم ميوت املوصى سواء قال أبدا أو مل يقل 

  باب وصية الذمي  
و نصراين بيعة أو كنيسة يف صحته مث مات فهو مرياث ولو أوصى بذلك لقوم مسمني فهو من وإذا صنع يهودي أ

الثلث وأن أوصى بداره كنسية لقوم غري مسمني جازت الوصية عند أيب حنيفة رمحه اهللا وقاال الوصية باطلة وإذا 
  دخل احلريب دارنا بأمان فأوصى ملسلم أو ذمي مباله كله جاز 

  لكه باب الوصي وما مي 
ومن أوصى إىل رجل فقبل الوصي إىل وجه املوصي وردها يف غري وجهه فليس برده فإن ردها يف وجهه فهو رد وإن 

مل يقبل ومل يرد حىت مات املوصي فهو باخليار إن شاء قبل وإن شاء مل يقبل وإن مل يقبل حىت مات الوصي فقال ال 
من الوصية حني قال ال أقبل ومن أوصى إىل عبد أو كافر أو أقبل مث قال أقبل فله ذلك إن مل يكن القاضي أخرجه 

فاسق أخرجهم القاضي عن الوصاية ونصب غريهم ومن أوصى إىل عبد نفسه ويف الورثة كبار مل تصح الوصية وإن 
كانوا صغارا كلهم فالوصية إليه جائزة عند أيب حنيفة وال جتوز عندمها ومن يعجز عن القيام بالوصية ضم إليه 

ضي غريه ومن أوصى إىل اثنني مل يكن ألحدمها أن يتصرف عند أيب حنيفة وحممد رمحهما اهللا دون صاحبه إال يف القا
شراء كفن امليت وجتهيزه وطعام الصغار وكسوهتم ورد الوديعة بعينها ورد املغصوب واملشتري شراء فاسدا وحفظ 

اخلصومة يف حق امليت وقبول اهلبة وبيع ما خيشى عليه األموال وقضاء الديون وتنفيذ وصية بعينها وعتق عبد بعينه و
التوى والتلف ومجيع األموال الضائعة ومقامسة الوصي املوصى له عن الورثة جائزة ومقامسته الورثة عن املوصى له 

باطلة فإن قاسم الورثة وأخذ نصيب املوصى له فضاع رجع املوصى هلبثلث ما بقي وإن كان امليت أوصى حبجة 
الورثة فهلك ما يف يده حج عن امليت من ثلث ما بقي وكذلك إن دفعه إىل رجل ليحج عنه فضاع ما يف يده فقاسم 

ومن أوصى بثلث الف درهم فدفعها الورثة إىل القاضي فقسمها واملوصى له غائب فقسمته جائزة وإذا باع الوصي 
عبده ويتصدق بثمنه على املساكني فباعه عبدا من التركة بغري حمضر من الغرماء فهو جائز ومن أوصى بأن يباع 

الوصي وقبض الثمن فضاع يف يده فاستحق العبد ضمن الوصي ويرجع فيما ترك امليت وإن قسم الوصي املرياث 
فأصاب صغريا من الورثة عبد فباعه وقبض الثمن فهلك واستحق العبد رجع يف مال الصغري وإذا احتال الوصي 

تيم جاز وال جيوز بيع الوصي وال شراؤه إال مبا يتغابن الناس يف مثله وإذا كتب كتاب مبال اليتيم فإن كان خريا للي
الشراء على وصي كتب كتاب الوصية على حدة وكتاب الشراء على حده وبيع الوصي على الكبري الغائب جائز 

  ص األب فاجلد مبنزلة األب يف كل شيء إال يف العقار وال يتجر يف املال والوصي أحق مبال الصغري من اجلد فإن مل يو

  فصل يف الشهادة

وإذا شهد الوصيان أن امليت أوصى إىل فالن معهما فالشهادة باطلة إال أن يدعيها املشهود له وكذلك االبنان ولو 
شهد الوارث صغري بشيء من مال امليت أو غريه فشهادهتما باطلة وإن شهدا لوارث كبري يف مال امليت مل جيز وإن 

 مال امليت جاز وإذا شهد رجالن لرجلني على ميت بدين ألف درهم وشهد اآلخران لألولني مبثل ذلك كان يف غري
جازت شهادهتما فإن كانت شهادة كل فريق لآلخر بوصية ألف درهم مل جتز ولو شهد أنه أوصى هلذين الرجلني 



التفاق ولو شهدا بأنه أوصى هلذين جباريته وشهد املشهود هلما أن امليت أوصى للشاهدين بعبده جازت الشهادة با
الرجلني بثلث ماله وشهد الشهود هلما أنه أوصى للشاهدين بثلث ماله فالشهادة باطلة وكذا إذا شهد األوالن أن 

  كتاب اخلنثى = امليت أوصى هلذين الرجلني بعبد وشهد املشهود هلما أنه أوصى لألولني بثلث ماله فهي باطلة

  فصل يف بيانه

لمولود فرج وذكر فهو خنثى فإن كان يبول من الذكر فهو غالم وإن كان يبول من الفرج فهو أنثى وإذا كان ل
وإن بال منهما فاحلكم لألسبق وإن كانا يف السبق على السواء فال معترب بالكثرة عند أيب حنيفة رمحه اهللا وقاال 

نساء فهو رجل ولو ظهر له ثدي كثدي ينسب إىل أكثرمها بوال وإذا بلغ اخلنثى وخرجت له حلية أو وصل إىل ال
املرأة أو نزل له لنب يف ثديه أو حاض أو حبل أو أمكن الوصول إليه من الفرج فهو امرأة وإن مل يظهر أحدى هذه 

  العالمات فهو خنثى مشكل 

  فصل يف أحكامه

ن يعيد صالته وإن وإذا وقف خلف اإلمام قام بني صف الرجال والنساء قال فإن قام يف صف النساء فأحب إىل أ
قام يف صف الرجال فصالته تامة ويعيد الذي عن ميينه وعن يساره والذي خلفه حبذائه صالهتم احتياطا قال وأحب 
إلينا أن يصلي بقناع وجيلس يف صالته جلوس املرأة وإن صلى بغري قناع أمرته أن يعيد وتبتاع له أمه ختتنه إن كان 

ه اإلمام أمة من بيت املال فإذا ختنته باعها ورد مثنها يف بيت املال ويكره له يف له مال وإن مل يكن له مال ابتاع ل
حياته لبس احللى واحلرير وأن يتكشف قدام الرجال أو قدام النساء وأن خيلو به غري حمرم من رجل أو امرأة وأن 

يل يف لباسه وقال حممد يلبس يسافر من غري حمرم من الرجال وأن أحرم وقد راهق قال أبو يوسف رمحه اهللا ال علم 
لباس املرأة ومن حلف بطالق أو عتاق إن كان أول ولد تلدنيه غالما فولدت خنثى مل يقع حىت يستبني أمر اخلنثى 

ولو قال كل عبد يل حرا وقال كل أمة يل حرة وله مملوك خنثى مل يعتق حىت يستبني أمره وإن كان قال القولني مجيعا 
رجل أو أنا امرأة مل يقبل قوله إذا كان مشكال وإن مل يكن مشكال ينبغي أن يقبل قوله وإن  عتق وإن قاالخلنثى أنا

مات قبل ان يستبني أمره مل يغسله رجل وال امرأة وييمم بالصعيد وال حيضر إن كان مراهقا غسل رجل وال امرأة 
ل مما يلي اإلمام واخلنثى خلفه امرأة وإن سجي قربه فهو أحب وإذا مات فصلى عليه وعلى رجل وامرأة وضع الرج

واملرأة خلف اخلنثى ولو دفن مع رجل يف قرب واحد من عذر جعل اخلنثى خلف الرجل وجيعل بينهما حاجز من 
صعيد وإن كان مع امرأة قدم اخلنثى قال وإن جعل على السرير نعش املرأة فهو أحب إيل ويكفن كما تكفن اجلارية 

ابنا فاملال بينهما عند أيب حنيفة أثالثا لالبن سهمان وللخنثى سهم وهو أنثى وهو أحب إيل لو مات أبوه وخلف 
  عنده يف املرياث إال أن يتبني غري ذلك 

  مسائل شىت

وإذا قرىء على األخرس كتاب وصيته فقيل له انشهد عليك مبا يف هذا الكتاب فأومأ برأسه أي نعم أو كتب فإذا 
وال جيوز ذلك يف الذي يعتقل لسانه وإذا كان األخرس يكتب كتابا أو  جاء من ذلك ما يعرف أنه أقر فهو جائز

يومي إمياء يعرف به فإنه جيوز نكاحه وطالقه وعتاقه وبيعه وشراؤه ويقتص له ومنه وال جيد وال حيد له وكذلك 



فيها وأكل الذي صمت يوما أو يومني لعارض وإذا كانت الغنم مذبوحة وفيها ميته فإن كانت املذبوحة أكثر حترى 
  وإن كانت امليتة أكثر أو كانا نصفني مل تؤكل واهللا أعلم 

  مت املنت حبمد اهللا وحسن رعايته وتوفيقه واهللا نسأل أن مين علينا خبريه وفضله آمني مت حبمد اهللا منت بداية املبتدى
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